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16. март  2023. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

50. На основу члана 11. Одлуке о награди града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 1/17 и 

3/21) и члана 37. тачка 58) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

16. марта 2023. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком додељује се Награда града Ваљева за 

дела која представљају највреднија достигнућа у 

Ваљеву, и то: 

 

I  НАГРАДЕ ЗА НАЈВРЕДНИЈА  ДОСТИГНУЋА  

У  ПОЈЕДИНИМ  ОБЛАСТИМА 
 

1. у области привреде: ПРИВРЕДНОМ 

ДРУШТВУ ЗА ТРГОВИНУ, 

ПРОИЗВОДЊУ И УСЛУГЕ „ЖИЛЕКС-

ТРГОВИНА“ Д.О.О. СТАВЕ 
 

Предузеће „Жилекс-трговина“ основано је 2009. 

године. У првим годинама пословања основна 

делатност била је трговина на мало мешовитом 

робом. Годинама се предузеће развијало и 

проширивало делатност. С обзиром да је седиште у 

највећем малиногорју града Ваљева, окружено 

селима Суводање, Станина Река, Бобова и др. у 

којима се највећи број пољопривредних произвођача 

бави производњом воћа (малине, купине и шљиве) 

јавила се потреба за постојањем великог откупног 

центра који би задовољио потребе откупа воћа тог 

подручја. У јулу 2017. године „Жилекс-трговина“ 

д.о.о. инвестирало је у изградњу и опремање 

савремене хладњаче за воће, капацитета 500 тона. У 

току године ово предузеће откупи и преради око 

1000 тона воћа, првенствено малине, купине и 

шљиве. „Жилекс-трговина“ д.о.о. Ставе има успешну 

сарадњу са око 300 пољопривредних газдинстава од 

којих је велика већина са подручја града Ваљева. 

Оно што издваја ово предузеће од осталих 

откупљивача воћа је улагање у примарну призводњу 

воћа код пољопривредних газдинстава, коопераната, 

инвестирање у репроматеријал током производње све 

до бербе, откуп целокупне произведене количине 

воћа по тржишним ценама, што је од огромног 

значаја за пољопривредна газдинства. 

Поред откупа и прераде воћа предузеће се успешно 

бави откупом и извозом обле грађе високог 

квалитета. „Жилекс-трговина“ је извозно 

оријентисано предузеће, око 90% откупљеног и 

прерађеног воћа као и обле грађе извезе у државе 

Европске уније, Кину и САД. 

Ово предузеће може да се похвали бројним 

признањима у сектору бизниса и то „Признање за 99 

најуспешнијих компанија“ у делатности Прераде и 

конзервирање воћа и поврћа у 2021. години. 

 

2. у области пољопривреде додељују се две 

награде: ДР РАДОСАВУ ВУЈИЋУ И 

АЛЕКСАНДРУ ЛАЗАРЕВИЋУ 
 

Др Радосав Вујић је рођен 1958. године у Грчићу. 

Звање дипломираног инжењера за сточарство на 

Пољопривредном факултету у Земуну стекао је 1981. 

године. Звање магистра стекао је 1989. године а 

годину дана касније и звање доктора наука. У периоду 

од 1981. до 1983. године био је руководилац за 

сточарство у ПИК „Пожаревац“ ЗЗ Мало Црниће. У 

Пољопривредној стручној служби Ваљево запослен је 

од 1983. године као шеф Одсека за сточарство а од 

2003. до 2008. године као директор и саветодавац, а 

касније саветодавац. Учествовао је у већем броју 

научно-истраживачких пројеката из области 

сточарства. Објавио је као аутор и коаутор 25 научних 

радова на тему сточарства и пољопривреде. Члан је 

оцењивачких комисија у сточарству. Добитник је 

бројних награда и признања. Својим 

вишедеценијским радом у области пољопривреде дао 

је огроман значај на унапређењу сточарске 

производње, како на подручју града Ваљева тако и на 

читавом Колубарском округу, а посебно у области 

овчарства. Велики допринос дао је у ширењу гајења 

сјеничке овце у Колубарском округу, а и шире. Његов 

рад се манифестује и овчарском изложбом коју град 

Ваљево организује више деценија и без његовог 

стручног доприноса ова изложба не би била 

организована. Захваљујући овој изложби као и 

учешћу на Новосадском сајму пољопривреде, град 

Ваљево је промовисан на најбољи могући начин са 

својим пољопривредним произвођачима и овчарском 

производњом.  

Пољопривредно газдинство Лазаревић налази се у 

селу Бранковина, недалеко од Ваљева. Носилац 

газдинства је Александар Лазаревић, стар 43 године. 
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Основна делатност газдинства је интензивна воћарска 

производња, односно производња шљиве. Пре 10-ак 

година почиње да се бави интензивном вођарском 

производњом, и то производњом свежих и сушених 

плодова шљиве. Од тада су из године у годину 

подизани нови засади шљиве, чија се површина 

постепено повећавала и данас се шљива гаји на 13,50 

хектара. Великим радом и улагањима тренутно су на 

територији града Ваљева једно од највећих 

произвођача воћа. Годишње се на газдинству 

произведе око 150 тона свежих плодова шљиве. 

Газдинство поседује и сопствену сушару за вође, 

капацитета 5 тона. Поред вођарства, домаћинство се 

бави интензивном сточарском производњом, односно 

производњом јагњећег меса, а ратарска производња 

одвија се на 30 хектара. Газдинство Лазаревића је 

пример многим младим пољопривредним 

произвођачима која су се одлучила да се баве 

пољопривредном производњом да су вишегодишњи 

рад, труд и улагање у знање, предуслов за одрживост 

газдинства и његов напредак. 

 

3. у области образовања и васпитања: 

ТАТЈАНИ РЕЉИЋ, професору разредне 

наставе 

 

Татјана Рељић, рођена је 1975. године у Ваљеву. 

Завршила је Учитељски факултет у Сомбору, и већ 

дуги низ година ради као професор разредне наставе у 

ОШ „Сестре Илић“ у Ваљеву. Њено стручно 

усавршавање је вишеструко. Поред похађања разних 

обука и семинара сертификованих од стране Завода за 

унапређивање образовања и васпитања показује 

аутономију, афинитете и интеросовање са стицањем 

знања и вештина. Она је учесник у бројним 

пројектима у сарадњи са локалном заједницом, НВО-

ма, фирмама, истакнутим стручњацима, 

институцијама, другим школама и мрежама, као што 

су: Шаљива одељењска заједница, Недеља здравља 

уста и зуба, Дигитални зврковци, Светско првенство у 

кошарци и многи други. 

Добитник је многих награда и захвалница и то: 

Захвалница за активност „Првачке размишљанке“ 

обележавања Дана интелигенције 2022, „Учење на 

даљину трећа и осма недеља“, Награђен час 

математике и „Црвенкапа“ час српског језика који се 

налази у бази знања Дигиталне ризнице 2018/19. 

Татјана искаче из профила типичног просветног 

радника. При посети њеним часовима може се видети 

задовољан учитељ посвећен унапређивању образовно-

васпитног рада користећи нове приступе. Њој је 

ученик на првом месту, своје ученике подстиче, 

мотивише и подржава, она је учитељица која воли, а 

са таквом учитељицом се лакше учи. На њеним 

часовима се ствара магија у учионици, она претаче 

градиво у тематске целине, осмишљава пројектне 

задатке који се реализују током дужег времена, 

обучава ученике да користе различите стратегије 

учења, обезбеђује онлине ресурсе. Од сасвим обичне 

лекције прави незаборавну авантуру и за себе и за 

своје ученике. 

Прелазак на онлајн наставу у марту 2020.године, за 

време пандемије већина наставника је дочекала 

неспремно али за Тању и њене Зврковце није било 

изненађења. Своја знања и искуства несебично 

преноси и на своје колеге, она је узор својим 

ученицима, подстиче њихову интелектуалну 

радозналост и темељно их ангажује у усвајању нових 

знања и вештина. 

 

4. у области стваралаштва и постигнућа 

ученика и студената: МИЛИВОЈУ 

ЈОВАНОВИЋУ, ученику Музичке школе 

„Живорад Грбић“ 

 

Миливој Јовановић рођен је 2006. године у Ваљеву. 

Потиче из породице у којој се са колена на колено 

преноси љубав према виолини и музици. Он је 

четврта генерација виолиниста у породици. Своје 

музичко образовање започиње 2014. године у 

Музичкој школи „Живорад Грбић“ као полазник 

припремног разреда, наредне године уписује први 

разред виолине а сада је ученик другог разреда 

средње школе у класи професорке Ангелине 

Новаковић. Од тада, па до данас, Миливој ређа успехе 

на такмичењима републичког и међународног 

карактера. У Школској 2021/2022 години учествовао 

је на 10 такмичења и остварио запажене резултате. У 

току 2021. године остварио је: 1. награду на 

Републичком такмичењу музичких и балетских школа 

Србије; 1. награду на Фестивалу гудача Шабац; 1. 

награду на финалној смотри талената у Сремским 

Карловцима; 3. награду на међународном такмичењу 

„Индијска чипка“ у Словенији. У току 2022. године: 1. 

награду од максималних 100 поена, као апсолутни 

победник остварио је на Фестивалу гудача Шабац; 2. 

награду на републичком такмичењу у организацији 

удружења музичких и балетских педагога Србије; 1. 

награду као победник категорије „Гварнерифест“ - 

првом међународном фестивалу гудача у Бањи 

Ковиљачи; 1. награду - као победник категорије на 

Фестивалу гудача „Златне степенице“ Ваљево; 1. 

награду као члан гудачког оркестра - апсолутни 

победник на Фестивалу гудача „Златне степенице“ 

Ваљево. У јуну 2022. године наступио је и на 

престижном такмичењу „Охридски бисери“ у Охриду, 

са проласком у другу Етапу такмичења. Он је уједно и 

први виолиниста из Музичке школе који се 

представио на овом такмичењу. 

Члан је КУД-а „Крушик“ са којим је активно наступао 

на турнејама по Србији и Босни и Херцеговини. 

Тренутно је део филмског пројекта КРУНА, музичке 

бајке о слави, љубави и успеху, продуцента Василија 

Никитовића и музичког директора Горана Бреговића. 

 

5. у области науке, иновације и 

проналазаштва: ДР АЛЕКСАНДРИ 

КРСТИЋ, ванредном професору 

Електротехничког факултета у Београду 

 

Др Александра Крстић рођена је 1986. године у 

Ваљеву, где је завршила Основну школу „Сестре 

Илић“ и Ваљевску гимназију, као носилац Вукове 

дипломе. На Електротехничком факултету у Београду 

дипломирала је 2009. године са просечном оценом 

9,89 а Мастер студије завршила је са просечном 
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оценом 10. Докторске студије на Електротехничком 

факултету уписала је 2010. године на модулу 

Управљање системима и обрада сигнала, а докторску 

дисертацију је одбранила 2017. године. У децембру 

2022. године изабрана је у звање ванредног професора 

за ужу научну област аутоматика. Током школовања 

била је стипендиста града Ваљева, Републичке 

фондације за развој научног и уметничког подмлатка, 

Фонда за младе таленте Републике Србије, као и 

Института „Михајло Пупин“- Аутоматика. Током 

досадашње каријере била је аутор или коаутор 6 

радова у међународним научним часописима са SCI 

листе, 9 радова у научним часописима, 36 радова на 

међународним конференцијама и 13 радова на 

домаћим конференцијама. Учествовала је у 

реализацији 15 међународних, националних, 

истраживачких, развојних и мултидисциплинарних 

пројеката. Др Александра је поносни некадашњи члан 

друштава и учесник образовних, истраживачких и 

спортских активности организованих у Ваљеву. Поред 

тога, била је и дугогодишњи члан фолклорних секција 

ваљевског „Абрашевића“ и београдског „Бранка 

Крсмановића“. 

 

6. у области медицине и бриге о здрављу: ДР 

БРАНИСЛАВУ ЈОВАНОВИЋУ, 

специјалисти опште медицине 

 

Др Бранислав Јовановић рођен је 1975. године у 

Ваљеву. Завршио је Медицинску школу у Ваљеву, 

Медицински Факултет у Крагујевцу а 

специјалистички испит из опште медицине положио 

је на Медицинском факултету у Београду. У Дому 

здравља Ваљево у Служби опште медицине ради од 

2008. године. Функцију помоћника директора Дома 

здравља Ваљево обављао је у периоду од 2016. до 

2018. године. За шефа Одсека медицине рада 

постављен је 2020. године, а од 2022. године је 

начелник Службе за одрасло становништво, медицину 

рада, општу службу и околне амбуланте. Др 

Бранислав је најпре добар колега, увек са осмехом на 

лицу и поред највећег броја пацијената. Увек и у свако 

доба спреман је сваком да помогне, не правећи 

разлику међу људима. 

7. у области социјалне заштите и 

хуманитарног рада: УДРУЖЕЊУ 

ФУДБАЛСКИХ СУДИЈА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Удружење фудбалских судија постоји одавно али се 

знатно активирало и доживелу велику експанзију од 

августа месеца 2022. године, доласком Владимира 

Николића, бившег савезног фудбалског судије на 

место председника Удружења. За мање од пола године 

удружење је имало девет хуманитарних акција. Оне су 

се огледале кроз помоћ у виду намирница, хемије, 

школског прибора, играчака, као и давања крви. 

Својим хуманитарним радом помогли су бројним 

породицама, и то: породици Продановић из Ваљева 

(обезбеђене намирнице, хемија и школски прибор), 

Вилотијевић из Доњих Лесковица (обезбеђене 

намирнице и играчке), Илић из Ваљева (обезбеђен 

дрес фудбалског репрезентативца Немање Видића 

који има пристојну аукцијску цену), Павловић из 

Доње Буковице (обезбеђене велике залихе хране), 

Васовић из Ваљева (обезбеђене намирнице), 

Марковић из Доње Буковице (обезбеђена храна, 

обућа, одећа, као и електрични уређаји), Стевановић 

из Ваљева (обезбеђене намирнице, слаткиши и друге 

потребне ствари) и Николић из Ваљева (обезбеђена 

новчана средстава за лечење). Важно је напоменути, 

да су породице којима је помоћ пружена вишечлане и 

лошег материјалног стања, као и да су хуманитарне 

акције спроведене у координацији са Центром за 

социјални рад. Удружење је учествовало на свим 

хуманитарним турнирима у граду и увек су свој 

допринос дали из срца, без наплаћеног хонорара. О 

хуманитарном раду фудбалских судија извештавали 

су редовно лист Напред, Спортски журнал, ТВ ВА 

плус, ТВ Марш, као и РТС.  

 

8. у области хуманости додељују се две награде 

АЛЕКСИ ФИЛИПОВИЋУ И МАРИЈИ 

НИКШИЋ 
 

Алекса Филиповић директор Погона Ваљево ЕМС АД 

уз помоћ импресивне механизације, људства и 

финансијских средстава у 2022. години урадио је 

доста хуманих дела. У ОШ "Милош Марковић" Доње 

Лесковице финансирана је набавка, транспортовање и 

уградња најквалитетнијег ламината - донација вредна 

200.000 динара; у истој школи финансирана је фарба 

за уређење дворишта и ограде, као и дугогодишња 

традиција поклањања прибора за ученике ове школе; 

затим финансирано је пројектовање, набавка и 

испорука целокупне инсталације за грејање. Уградња 

уз куповину новог грејног тела, очекује се у току 

2023. године. У Регионалном центру Министарства 

одбране Ваљево у претходне две године доста се 

улагало, а током 2022. године финансирана је 

куповина и уградња две климе 21 БТУ за потребе 

грејања/хлађења ходника у оквиру Регионалног 

центра МО Ваљево. Донација вредна 140.000 динара. 

Такође, поклоњена је и једна коришћена клима са 

уградњом запослених ЕМС АД, коа и нов STIHL 

усисивач за индустријско чишћење, уступљен је и 

коришћењи намештај у јако добром стању. Као 

најбитније у 2022. години издваја се подухват 

запослених ЕМС АД на челу са Алексом 

Филиповићем у смислу орезивања и сечи великих 

стабала у кругу Регионалног центра Министарства 

одбране. Поред наведеног вредне помена су и 

донације Горану Ћесаревићу из Врагочанице, 

самохраном родитељу са троје деце. Затим, у августу 

2022. године у Храму Светог Великомученика 

Георгија у Ваљеву извршени су радови у виду 

специјалне механизације и људства за управљање са 

корпом због радова на кречењу дела испод куполе 

цркве, као и радови на монтажи лустера тешког 

1600кг у цркви Светог Саве у Бајиној Башти. 

Марија Никшић, рођена је у Ваљеву, живела је у 

Београду и Прагу, али увек била присутна у Ваљеву и 

гледала да хуманитарним радом допринесе јавном 

добру, али и појединцима, којима је помоћ била 

потребна. До сада је у многоме допринела не само у 
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родном граду већ и у Србији. Учествовала је у изради 

стратегије комуникације и промоцији кампање 

„Заједно До Победе за Специјалну Олимпијаду 

Србије“. У слободно време бавила се хуманитарним 

радом кроз ангажовање у прихватном центру за 

избеглице са Блиског истока. Са начелником 

гинеколошког одељења Опште болнице у Ваљеву 

Ненадом Димитријевићем, Светланом Марковић и 

Владимиром Марићем основала је удружење Роди се 

на лепом месту, чији је циљ био да се прикупе 

средства за опремање гинеколошко-акушерског 

одељења Опште болнице у Ваљеву. Годинама уназад 

Марија је својим несебичним залагањем организовала 

хуманитарна дешавања и омогућила да многе фирме 

али и појединци донирају велика новчана средства за 

хитно лечење деце у иностранству, којима је то био 

једини начин да преживе. Прошле 2022. године, 

својим ангажовањем на прикупљању новчаних 

средстава али и својим контактима у Прагу допринела 

да наша суграђанка Елена Крстивојевић добије преко 

потребну медицинску помоћ, која јој је спасла живот. 

 

9. у области уметности и културе: 

МЕШОВИТОМ ХОРУ ВАЉЕВСКЕ 

ЦРКВЕ „ХАЏИ РУВИМ“ 

 

Мешовити хор Ваљевске цркве „Хаџи Рувим“ основан 

је 1993. године при Цркви покрова Пресвете 

Богородице у Ваљеву. Назив је добио по 

архимандриту манастира Боговађа, Хаџи Рувиму 

Нешковићу, једној од најугледнији личности међу 

Србима крајем 18.века. Поред редовног певања на 

Светим Литургијама и другим црквеним обредима, 

хор је имао и велики број концерата у Србији, Црној 

Гори, Републици Србији, Румунији, Мађарској, 

Аустрији, Немачкој, Чешкој и Словачкој. Поводом 

2000 година Хришћанства, са благословом Епископа 

шабачко-ваљевског Г. Лаврентија, хор је снимио први 

диск и касету духовне музике под називом 

„Богородице Дјево“. Успеси на бројним наступима 

били су повод да хор изда још два диска под називом 

„Тебе појем“ и „Наше химне“. Хор је 2006. године 

представио нашу земљу на 18. „Хорским данима“ 

интернационалном хорском фестивалу у Трнави у 

Словачкој и освојио 1 место у категорији духовне и 2. 

место у категорји световне музике. Године 2007. хор 

бележи изузетан наступ у Београду, на концерту у 

гларији САНУ. Од 2001. године, Црква Покрова 

Пресвете Богородице и хор „Хаџи Рувим“ организују 

у Ваљеву смотру хорске музике под називом 

„Госпојински сусрети црквених хорова“ а од 2009. 

године сусрети добијају интернационални карактер. 

Епископ ваљевски Г. Милутин одликовао је хор 

Орденом Светог Владике Николаја. Од 2018. године, 

духовник Мешовитог црквеног хора је јереј Драган 

Станојевић, свештенослужитељ при Покровском 

храму и вероучитељ у Економској школи Ваљево. 

 

10. у области чување и неговање традиције 

ваљевског краја: АКУД „КОСТА 

АБРАШЕВИЋ“ ВАЉЕВО 
 

АКУД „Коста Абрашевић“ основано је 2018. године и 

за само 4 године постојања окупило је више од 200 

чланова друштва и остварило низ успешних наступа у 

земљи и иностранству. Ово друштво поред наступа у 

иностранству и широм Србије специфично је и по 

посебним концертима са елементима аудиовизуелних 

садржаја. Творац је атипичних концерата са насловом 

„Завештање“ који за тему има историју Србије са 

посебним освртом на Косово и Метохију. 

Спецификум овог догађаја који је приређен за 

ваљевску публику је и постављање тзв. српског 

риверденса под називом „Морава“ у ком су играчи 

показали посебно умеће и вештине, најављујући тиме 

и трећи део Завештања. Само друштво организовано 

је у пет фолклорних група у оквиру којих своје 

играчко умеће унапређују готово све генарације, 

почев од најмлађих играча узраста од 6 година до 

оних искусних најстаријих од 60 година. Мада 

посебан аспект у раду овог друштва је посвећеност 

раду са децом, који је дао најпре видљиве резултате на 

бројним наступима са којих су се враћали са вредним 

признањима. Рад са децом одвија се не само у сали за 

вежбање и припреме, већ и ван ње. Ово друштво има 

и свој оркестар који играче успешно прати на 

наступима и доприноси аутентичности извођења. 

Поред Италије, Румуније, Грчке, Бугарске, Пољске, 

играчи овог друштва путовали су и у Португалију где 

су учествовали на међународно признатом CIOFF- 

овом фестивалу. Друштво је организатор и 

манифестације „Сусрети Абрашевића“ који сваке 

јесени у наш град доведе бројна културно уметничка 

друштва из Србије. Само на прошлогодишњим 

сусретима, друштва из чак 8 градова били су гости 

нашег града. 
 

11. У области информисања и друштвеног 

ангажовања: ПРЕДРАГУ ЛУЧИЋУ, 

новинару 
 

Предраг Лучић рођен је у Ваљеву 1963. године, где је 

завршио Вишу правну школу "Прота Матеја 

Ненадовић". Од 1987. године се активно бави 

новинарством, најпре у Радио Ваљеву где је од 

хонорарног сарадника, постао уредник програма. 

Након 14 година проведених у Радио Ваљеву, одлази 

на место директора и главног и одговорног уредника 

Јавног предузећа Телевизија Ваљево. Као новинар и 

главни и одговорни уредник Телевизије Ваљево Плус 

ради од 2015. године. Једно време провео је на месту 

уредника заједничког програма 101 (РТС). Био је 

уредник и знатног броја часописа "Тешњарски 

гласоноша". Бави се лектуром и коректуром 

новинских и других текстова. Током новинарског рада 

у телевизији Ваљево Плус обрађивао је различите 

теме. Најчешће се бавио питањима пољопривреде. 

Урадио је близу 400 емисија "Плодови" у којима су 

обрађене бројне теме из пољопривреде ваљевског 

краја. Вредно је пратио све манифестације које 

организује град Ваљево и гледаоцима представљао 

занимљиве личности из нашег окружења. 
 

12. у области спорта: ЉИЉАНИ РАНКОВИЋ, 

одбојкашици 
 

Љиљана Ранковић рођена је 1993. године у Ваљеву. 
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Још као девојчица гајила је љубав према спорту коју 

је ненамерно усадио њен старији брат. Своју каријеру 

почиње тачно пре двадесет година у Основној школи 

„Андра Савчић“, и на питање ко је заслужан за њен 

досадашњи успех у каријери, увек изговара два имена 

Миле Теодосић и Гроздан Триндић. Љиљана се већ са 

дванаест година прикључује првом тиму града и 

постаје њен најмлађи члан. Њена каријера креће 

узлазном путањом и са само четрнаест година 

напушта свој град и њена нова станица је одбојкашки 

клуб Визура у којем остаје наредних осам година. Са 

националним тимом освојила је три златне медаље 

балканског првенства, два европска и светско сребро. 

Као капитен одбојкашког клуба Визура осваја четири 

титуле шампиона државе, три супер купа и два купа. 

Неколико пута добија титулу најбоље играчице 

месеца, постаје мвп купа Србије а као врхунац њене 

каријере 2015/2016 проглашена је за најбољу 

играчицу Србије. Са одбојкашким клубом Кан у 

Француској осваја супер куп, куп и титулу првака 

државе. Након вишегодишње успешне 

интернационалне каријере, тешке повреде, одлучује 

се за повратак у своју земљу. Задуживши дрес 

одбојкашког клуба Уб са којим по први пут осваја 

националнисупер куп и постаје шампион државе и 

већ следеће године Србија има представника у лиги 

шампиона. Љиљана је најтрофејнији женски 

спортиста нашег града, која се поред своје каријере 

посветила образовању и хуманитарном раду. Имала је 

прилику да живи где је пожелела, изабрала је да буде 

у свом граду. Са својим људима, да заједно учинимо 

нешто за наш град и спорт. 

 

II  СПЕЦИЈАЛНЕ НАГРАДЕ 
 

1. За животно дело додељују се две награде: 

ЈОВАНУ МАЉОКОВИЋУ, џез музичару и 

МИЛОШУ ЈЕВТИЋУ, новинару и 

публицисти 

 

Јован Маљоковић рођен је 1943. године у Ваљеву, где 

је завршио основну школу, Гимназију и Музичку 

школу - одсек кларинет. Уметничку каријеру је 

започео у Абрашевићу, и убрзо постао члан пратећег 

бенда Наде Кнежевић на њеним европским турнејама. 

"Јован Маљоковић-секстет" основао је 1967. године, 

са којим наступа на највећим југословенским џез 

фестивалима. Са Ђорђем Марјановићем и Радмилом 

Караклајић одлази на 16 турнеја по Совјетском 

Савезу. Свирао је са елитом српске џез сцене Лалом 

Ковачем, Мишом Бламом, Милошем Петровићем..... У 

својој каријери сарађивао је и са Гораном Бреговићем 

и његовим оркестром "Оркестром за свадбе и 

сахране", Рибљом чорбом, Бјелим Дугметом, 

Здравком Чолићем, Пилотима и др.. Оснивач је Балкан 

салса бенда са којим је снимио 10 албума. Добитник 

је награде за животно дело Џез фестивала Нишвил за 

2015. годину. Дугогодишњи је директор и оснивач 

Ваљевског џез феста. У целој својој каријери са 

поносом је истицао да је Ваљевац и свом родном 

граду се увек враћао са нескривеном љубављу.  

Милош Јевтић је рођен 1936. године у Горњој 

Буковици крај Ваљева, у учитељској породици. 

Новинарством се почео бавити 1952. године у 

ваљевским листовима Напред, Реч омладине, 

Средњошколац и Полет. Књижевност је дипломирао 

на Филозофском факултету у Београду. У Радио 

Београду је радио од 1974. до 2001. године, када је 

пензионисан. У Другом програму Радио Београда, био 

је новинар, а главни уредник осам година. Покренуо 

је једносатну емисију Гост Другог програма, у којој је 

обавио више од 800 разговора са најугледнијим 

личностима културе, уметности и науке. Крајем 

седамдесетих година прошлога века, почиње да 

објављује те разговоре у књигама. Тако је настала 

колекција Одговори. До сада је у њој објављена 221 

књига. Разговори са личностима сродних занимања 

објављени су и у библиотеци Сведоци епохе 

"Службеног глансика" која садржи 12 томова. Та 

библиотека "Службеног гласника" на Сајму књига 

2006. године проглашена је за најбољу едицију. 

Милош Јевтић је као уредник, новинар и публициста 

допринео уздизању новинарске професије и развоју 

културе и кроз остале многобројне активности којима 

се бавио. Сарадник је Народне библиотеке Србије 

САНУ и матице Српске, и председник Управног 

одбора фондације Драгојло Дудић. За новинарски рад 

Милош Јевтић је добио више награда: "Октобарску 

награду града Београда", "Вукову награду Србије" и 

награду "Златни беочуг", као и награду Радио -

телевизије Београд и Удружења новинара Србије, које 

су му додељене за животно дело. Председник 

Републике Србије 2019. године одликовао је Милоша 

Јевтића златном медаљом за заслуге. Први је 

добитник недавно установљене награде "Бели", за 

допринос књижевности и култури. Иако већ дуго не 

живи у Ваљеву, свуда се представља као Ваљевац, 

чиме доприноси угледу ваљевског краја. 

Члан 2 

 

Добитнику Награде града Ваљева уручује се диплома 

и новчани износ награде. 

 

Члан 3. 

 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-19/2023-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

51. На основу члана 9. Закона о планском систему 

Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.30/2018), 

члана 20. став 1. тачка 1) и члана 32. став 1. тачка 4), а у 

вези са чланом 66. став 1. и став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС бр. 129/2007 и 

83/2014-др.Закон, 101/2016,47/2018 и 111/2021) и члана 

37. став 1. тачка 4) и тачка 6) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр.5/2019), 
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Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 16. 

марта 2023. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА 

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД  2023. ДО 

2033.ГОДИНЕ 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се начин припреме, израде и 

доношења Плана развоја града Ваљева за период од 2023. 

до 2033.године. 

Под Планом развоја града Ваљева за период од 2023. до 

2033.године (у даљем тексту: План), у смислу ове одлуке, 

подразумева се дугорочни документ развојног планирања 

за период од десет година, који усваја Скупштина града 

Ваљева, на предлог Градског већа града Ваљева. 

Члан 2. 

Циљ израде Плана је дефинисање визије развоја града 

Ваљева, приоритета, циљева и мера/активности које 

покривају све кључне аспекте унапређење квалитета 

живота грађана, подстицање убрзаног економског 

развоја, убрзање и олакшавање системских промена кроз 

социјалне иновације, стварање угљенично-неутралног 

друштва, тежњу ка одрживом планском и рационалном 

коришћењу природних ресурса и простора, уз очување 

природног и културног наслеђа, обезбеђење социјалног 

напретка и смањење сиромаштва, пружање квалитетног 

образовања, здравствене заштите, социјалне и 

територијалне кохезије у сигурном друштву, поштовање 

различитости пружајући основна права, укључујући 

право и једнаке могућности за све, кроз транспарентан 

процес, анализу постојећег стања и дијалог свих 

заинтересованих страна. 

Члан 3. 

План садржи преглед и анализу постојећег стања, 

посебно демографије, визију, односно жељено стање, 

приоритетне циљеве развоја који се желе постићи, као и 

преглед и кратак опис одговарајућих мера које се даље 

разрађују документима јавних политика и 

Средњорочним планом. 

Члан 4. 

Полазну основу за формулисање Плана, представљају 

дефинисани правци развоја Републике Србије, Европске 

уније и града Ваљева, кроз сагледавање европских, 

националних и локалних развојних докумената и 

докумената јавних политика, програма и пројеката који 

се реализују у граду Ваљеву. 

 

Члан 5. 

Кроз процесе припреме Плана промовисаће се 

интегрални партиципативни приступ у планирању 

локалног развоја, међусекторска сарадња и размена 

информација, укључивање и координација јавног, 

приватног, научно-истраживачког и цивилног сектора у 

процесу одлучивања и партнерство међу институцијама. 

Носиоци одговорности за израду плана 

Члан 6. 

Ради спровођења ове одлуке, овлашћује се 

Градоначелник града Ваљева да посебним решењем 

формира Координациони тим за израду Плана развоја 

града Ваљева за период од 2023. до 2033.године. 

Задатак Координационог тима је предлагање састава 

секторских радних група по стратешким областима, 

израда пројектног задатка за избор спољњег сарадника-

консултанта, разматрање Плана по фазама предложених 

од радних група и консултантске фирме, као и 

предлагање вршиоца стручних и административно-

техничких послова. 

Фазе израде и процеси 

Члан 7. 

У циљу израде квалитетног Плана на што 

транспарентнији начин, а у складу са наведеним правним 

прописима потребно је да процес израде Плана прође 

кроз следеће фазе: 

1. Припрема и организација процеса, 

2. Преглед и анализа постојећег стања, 

3. Дефинисање визије и приоритетних циљева, 

4. Дефинисање мера, 

5.Дефинисање оквира за спровођење, праћење 

спровођења, извештавање и вредновање Плана, 

6. Стављање нацрта Плана на јавни увид,  

7. Спровођење јавне расправе о нацрту Плана, 

8. Усвајање и објављивање Плана од стране Скупштине 

града Ваљева 

Кроз цео процес израде плана посебно су важне 

консултације, прикупљање и обрада података, јер 

представљају континуиране процесе који се прожимају 

кроз више фазе процеса израде Плана. 

Рокови 

Члан 8. 

Рок за израду Плана је 12 (дванаест) месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 
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Консултације у процесу израде Плана 

Члан 9. 

Током израде Плана, у циљу усаглашавања предложених 

решења, а како би се обезбедила партиципација и 

транспарентност процеса одлучивања и благовремено 

обавештавање јавности, биће обављене консултације 

(фокус групе, округли столови, панели, анкете и 

прикупљање писаних коментара) у које ће се укључити 

све релевантне заинтересоване стране и циљне групе. 

Јавна расправа 

Члан 10. 

О нацрту Плана биће спроведена јавна расправа. 

Објављивање информација током рада 

Члан 11. 

Орган задужен за вршење стручних и административно-

техничких послова за потребе Координационог тима за 

израду Плана је дужан да благовремено и континуирано, 

на званичној интернет страници града Ваљева објављује 

информације о фазама процеса кроз које се рад на изради 

Плана одвија, као и одговарајућа документа. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 12. 

Средства за израду Плана обезбеђују се у буџету града 

Ваљева. 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева.  

Ову Одлуку објавити и на званичној интернет страници 

града Ваљева. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-11/2023-02 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

52. На основу члана 22. став 6. Закона о трговини 

(''Службени гласник РС'' број 52/19), члана 2. став 3. 

тачка 9) и члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 

46/2014 – Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени  гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. 

закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018, 81/20- Одлука УС 

РС и 111/21-др.закон ) и члана 37. Статута града 

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

Скупштинa града Ваљева на седници одржаној дана 

16. марта 2023. године, донела је 
 

ОДЛУКУ О УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком уређују се услови и начин 

обављања комуналне делатности управљања пијацама 

и пружања услуга на њима на територији града 

Ваљева, врсте, назив и локације пијаца, опремање, 

одржавање, начин издавања пијачног простора, радно 

време, услови и начин обављања промета робе, 

обавезе продавца, мере забране и услови под којима 

се може ускратити пружање пијачних услуга, права и 

обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника 

услуге, финансирање обављања делатности, начин 

обезбеђивања континуитета у обављању делатности и 

обавезе вршиоца делатности у случају планираних и 

непланираних прекида у пружању услуге, надзор и 

друга питања од значаја за обављање ове комуналне 

делатности. 

 Управљање пијацама je комунално опремање, 

одржавање објеката на пијаци (пијачног пословног 

простора, укључујући и киоске и тезге и другу 

пијачну опрему на отвореном простору), давање у 

закуп тезги на пијацама и организација делатности на 

затвореним и отвореним просторима који су 

намењени за обављање промета пољопривредно-

прехрамбених и других производа. 
 

Члан 2. 
 

 Пијаца, у смислу ове одлуке, је изграђени и 

уређени, отворени или затворени простор, опремљен 

одговарајућом инфраструктуром, објектима и 

продајним местима намењеним за промет производа и 

пружање услуга. 

 Пијаце из става 1.овог члана одређују се 

планским актом и програмом привремених локација 

пијаца. 

 Програм из става 2. овог члана доноси 

Градоначелник града Ваљева на период од пет 

година, а на основу предлога програма привремених 

локација пијаца који израђује одељење Градске 

управе града Ваљева надлежно за послове урбанизма 

( у даљем тексту: одељење за послове урбанизма). 
 

Члан 3. 
 

 Корисници пијачних услуга, у смислу ове 

одлуке су: 

 1.правна лица, предузетници и физичка лица 

која користе пијачни простор у циљу продаје 

производа или пружања услуга под условима 

прописаним законом, подзаконским актима, овом 

одлуком и актима донетим на основу ове одлуке ( у 

даљем тексту:продавац) и 

 2. лица која се на пијаци снабдевају 

производима ( у даљем тексту: купац). 

 Продају на пијаци обављају лица која имају 

својство трговца. 
 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА 
 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Члан 4. 
 

 Делатност управљања пијацама на 

територији града Ваљева обавља Јавно комунално 

предузеће „Полет“ Ваљево (у даљем тексту: ЈКП 

„Полет“). 

 ЈКП „Полет“ је дужно да испуњава услове у 

погледу стручне оспособљености кадрова и техничког 

капацитета који су потребни за обављање комуналне 

делатности управљања пијацама прописане Уредбом 

о начину и условима за отпочињање обављања 

комуналних делатности. 

 Делатност управљања пијацама се обавља 

према годишњем програму пословања ( у даљем 

тексту: Програм). 

 Програм из става 3. овог члана доноси ЈКП 

„Полет“ до 1. децембра текуће године за наредну 

годину, уз сагласност Скупштине града Ваљева (у 

даљем тексту: Скупштина града). 
 

III ВРСТЕ, НАЗИВ И ЛОКАЦИЈА ПИЈАЦА 
 

Члан 5. 
 

 Пијаце, према врсти робе која се на њима 

продаје, у смислу одредаба ове одлуке су: 

1. Зелена пијаца - је простор одређен 

планским актом или програмом 

привремених локација пијаца намењен и 

комунално опремљен за обављање 

промета на мало пољопривредно-

прехрамбених производа (свежег и 

сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, 

јаја), цвећа, украсног и лековитог биља, 

садног материјала, непрехрамбених 

производа занатских радњи и домаће 

радиности, 

2. Кванташка пијаца - је простор одређен 

планским актом или програмом 

привремених локација пијаца намењен и 

комунално опремљен за обављање 

промета пољопривредно-прехрамбених 

производа (воћа, поврћа, јаја) са тезги, 

контејнера, боксова, возила и приколица, 

3. Сточна пијаца - је простор одређен 

планским актом или програмом 

привремених локација пијаца намењен и 

комунално опремљен за излагање и 

промет животиња на коме се довозе 

животиње из различитих газдинстава и 

излажу ради продаје, 

4. Робна пијаца - је простор одређен 

планским актом или програмом 

привремених локација пијаца намењен и 

комунално опремљен за обављање 

промета на мало индустријско-

непрехрамбене робе (одећа, обућа, разни 

кућни предмети, мотори и њихови 

делови, електрични апарати и друга 

слична роба), 

5. Пијаца за продају дрва – је простор 

одређен планским актом или програмом 

привремених локација пијаца намењен и 

комунално опремљен за обављање 

промета огревног дрвета и дрвне грађе, 

као и  негашеног креча, 

6. Ауто пијаца - је простор одређен 

планским актом или програмом 

привремених локација пијаца намењен и 

комунално опремљен за обављање 

промета половних путничких и теретних 

возила и мотоцикала, као и половних 

резервних ауто-делова и прибора. 
 

Члан 6. 
 

 Пијаце из члана 5. ове одлуке могу бити 

сталног или привременог карактера. 

 

 Пијаце сталног карактера су: 

 - Зелена пијаца „Стара зелена пијаца“ 

у Ваљеву, Пијачни кеј, 

 - Зелена и робна пијаца „Нова градска 

пијаца“ улица Владике Николаја у Ваљеву, 

 - Мини зелена пијаца „Дивчибаре“ на 

Дивчибарама, 

 - Пијаца „Белошевац“ у Ваљеву, улица 

Сувоборска бб која обухвата: сточну пијацу, 

кванташку пијацу, ауто пијацу и пијацу за продају 

дрва. 
 

 Пијаце привременог карактера су: 

 - Мини зелена пијаца „Пети пук“ у 

Ваљеву, 

 - Мини зелена пијаца „Насеље 

Сретена Дудића“ у Ваљеву, 

 - Мини зелена и робна пијаца 

„Брђани“ улица Војводе Степе у Ваљеву, 

 - Мини зелена пијаца „Насеље 

ослободиоци Ваљева“ у Ваљеву. 
 

Члан 7. 
 

 Вашари су традиционалне манифестације на 

којима се у склопу културних, музичких, спортских и 

других друштвених активности продаје одређена 

роба, а у складу са обичајима везаним за вашаре. 

 Вашари се могу одржавати на верске 

празнике или сваког месеца на пијаци „Белошевац“ 
 

IV ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА 
 

Члан 8. 
 

 Пијаца има одређен број сталних и 

привремених објеката. 

 Стални објекти на пијаци се граде у складу са 

прописима о планирању и изградњи објеката. 

 Привремени објекти се граде на основу плана 

постављања пијачних објеката из члана 11. став 1. ове 

одлуке. 
 

Члан 9. 
 

 ЈКП „Полет“ дужно је да пијаце опреми 

потребним бројем и врстом пијачних објеката у 

зависности од врсте пијаце. 

 Пијачни објекат је: 
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- пијачни објекат сталног карактера, 

- мањи монтажни објекат, киоск и 

други привремени објекат као и 

- пијачна опрема (тезга, витрина, рам, 

бокс, пулт и други покретни објекат). 

 Изглед, тип и врсту пијачних објеката 

одређује ЈКП „Полет“ својим актима на које 

сагласност даје одељење надлежно за послове 

урбанизма. 

 Продајно место ван пијачног објекта је место 

испред пијачног објекта из става 2. алинеја 1. и 2. овог 

члана. 
 

Члан 10. 
 

 ЈКП „Полет“ дужно је да пијачни објекат 

постави и распореди на начин којим се обезбеђује 

функционалност и естетски изглед и омогућује 

купцима прилаз пијачним објектима и несметана 

куповина, као и приступ возилима за хитне 

интервенције (полиција, ватрогасно возило, хитна 

помоћ и сл.). 

 Изузетно од одредби става 1. овог члана 

пијачни објекат може поставити друго лице уз 

прибављену сагласност ЈКП „Полет“  

 Пијачни објекат који је постављен без 

сагласности из става 2. овог члана, продавац је дужан 

да уклони по налогу Градске управе града Ваљева, 

одељења надлежног за инспекцијске послове (у 

даљем тексту:одељење надлежно за инспекцијске 

послове). 
 

Члан 11. 
 

 Постављање и распоређивање пијачних 

објеката се врши на основу плана постављања 

пијачних објеката. 

 ЈКП „Полет“ доноси план из става 1. овог 

члана, по прибављеним урбанистичким условима и уз 

сагласност одељења надлежног за послове урбанизма. 

 План из става 1. овог члана мора бити урађен 

од стране одговорног пројектанта и мора бити 

истакнут на улазу у пијачни простор. 

 Сваки пијачни објекат мора бити нумерисан 

са видно истакнутом нумерацијом на самом пијачном 

објекту, а у свему према плану из става 1.овог члана. 
 

Члан 12. 
 

 Распоредом пијачних објеката на зеленој 

пијаци мора се обезбедити одвојен простор за продају 

пољопривредно-прехрамбених производа и простор 

за продају непрехрамбених производа и вршење 

занатских услуга. 

 Простор на зеленој пијаци одвојен за продају 

непрехрамбених производа и вршења занатских 

услуга може заузимати највише 10% од укупног 

пијачног простора. 
 

Члан 13. 
 

 Пијачни објекти у којима се врши продаја 

пољопривредно-прехрамбених и других производа 

морају испуњавати опште санитарно-хигијенске 

услове и морају бити уредни и у исправном стању. 

 Забрањено је вршити продају, излагање 

производа животињског порекла и млечних 

производа ван објекта одређених за ту намену. 
  

Члан 14. 
 

 Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и 

поплочан чврстим материјалом који се лако чисти и 

пере. 

 ЈКП „Полет“ у оквиру својих надлежности, а 

у зависности од врсте пијаце, мора обележити 

простор за постављање пијачних објеката, за продају 

из возила и за паркирање возила која се излажу 

продаји. 

 Пијачни простор мора имати посебан улаз за 

транспортна возила и посебан улаз за потрошаче. 

 Забрањено је постављање пијачних објеката, 

излагање и продаја робе на улазима у пијачни 

простор, као и на свим осталим просторима који нису 

одређени планом постављања пијачних објеката. 
 

V ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА 
 

Члан 15. 
 

 ЈКП „Полет“ дужно је да обезбеди 

одржавање пијаца и организује несметано обављање 

промета робе и вршења услуга на пијацама. 

 ЈКП „Полет“ је дужно да обезбеди: 

 1. Вагу на којој се врши провера масе 

купљене робе (контролна вага), да је јасно означи на 

месту њеног налажења и да омогући лак приступ тој 

ваги, 

 2. Да продају робе на пијаци обављају 

искључиво трговци, 

 3. Потребан број корпи и судова за одлагање 

смећа и видно означених судова за одлагање 

производа животињског порекла који су искључени 

из промета, 

 4. Довољне количине воде за прање пијаце и 

воде за пиће ради поливања и освежавања 

пољопривредно-прехрамбених производа, 

 5. Обележавање и издвајање пијачног 

простора од околног простора, као и истицање дана и 

времена пијачне трговине, 

 6. Одржавање у уредном и исправном стању 

објеката комуналне инфраструктуре (јавне чесме, 

јавног WC-а, хидранта, инсталације водовода и 

канализације, ограде, пијачног платоа и сл.), 

 7. Чишћење, прање и уређење пијачног 

простора сваког дана по истеку радног времена 

пијаце, 

 8. Уклањање снега и леда са пијачних колско-

пешачких пролаза и око пијачних објеката, 

 9. Доступност санитарних уређаја 

корисницима пијачног простора и грађанима који се 

снабдевају на пијацама, 

 10. Одржавање у чистом стању санитарних 

објеката и уређаја и по завршетку радног времена 

пијаце, 
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 11. Дезинфекцију тезги на којима се продају 

млечни производи, тестенине и живина, WC, судова 

за смеће и простора за одлагање судова, 

 12. Огласну таблу, 

13. Техничку заштиту пијаца, 

 14. Наплату накнаде за коришћење објеката и 

пијачног простора, 

 15. Јавну расвету на пијацама. 
 

Члан 16. 
 

 Одржавање пијаца обавља се према програму 

пословања ЈКП „Полет“. 

 Програм пословања садржи нарочито: врсту, 

обим, динамику радова, као и изворе и висину 

средстава потребних за његову реализацију. 
 

Члан 17. 
 

 ЈКП „Полет“ је дужно да на основу програма 

пословања донесе месечни план одржавања пијаца и 

исти достави одељењу надлежном за инспекцијске 

послове и одељењу надлежном за послове комуналне 

милиције најкасније до последњег дана у месецу за 

наредни месец. 
 

Члан 18. 
 

 ЈКП „Полет“ дужно је да обезбеди услове за 

присуство и рад надлежних инспекција и других 

надзорних и контролних органа за све време пијачне 

трговине. 
  

VI НАЧИН ИЗДАВАЊА ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 19. 
 

 ЈКП „Полет“ даје у закуп на временски 

период до пет година, односно у дневни закуп пијачне 

објекте и продајно место ван пијачног објекта 

продавцу у складу са законом и овом одлуком. 
  

Члан 20. 
 

Пијачни објекти и пијачни простор се дају у 

закуп на основу спроведеног поступка јавне 

лицитације или путем непосредне погодбе. 

 Ближи услови за давање у закуп пијачног 

објекта и пијачног простора прописују се 

правилником који доноси Надзорни одбор на који 

сагласност даје Скупштина града. 

Међусобна права и обевезе између закупца и 

ЈКП „Полет“ регулишу се уговором о закупу који се 

закључује у писаној форми. 

За пијачне објекте и пијачни простор који се 

издају у закуп по спроведеном поступку јавне 

лицитације почетну цену закупнине утврђује 

Надзорни одбор својим актом. 

Уговор о закупу из става 3.овог члана 

закључује се најдуже на период до пет година. 

За пијачне објекте који се издају у закуп 

путем непосредне погодбе закупац плаћа закупнину 

која је утрврђена Ценовником ЈКП „Полет“. 

 ЈКП „Полет“ не може издавати у закуп 

простор који није предвиђен за ту намену планским 

актом и програмом из члана 2. став 2. ове одлуке. 
 

VII РАДНО ВРЕМЕ 
 

Члан 21. 
 

 Радно време пијаце је сваког дана, у летњем 

периоду од 6-18 часова, а у зимском периоду је од 7-

16 часова. 

 Радно време пијаце „Белошевац“ је сваког 

дана од 00-24 часа. 

 Радно време пијаце истиче се на видном 

месту на свакој пијаци. 
  

Члан 22. 
 

 Допрема робе на пијацу и припрема за 

продају може се вршити најраније један сат пре 

почетка радног времена пијаце. 

 По завршетку радног времена пијаце, 

најкасније за један сат, продавци су дужни да са 

својом робом и амбалажом напусте продајно место. 

 Производи који остају непродати, а које 

продавци не уклоне са продајног места, сматрају се 

отпадом у смислу ове одлуке. 
 

VIII УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА 

ПРОМЕТА РОБЕ 
 

Члан 23. 
 

 Промет робе на пијацама врши се под 

условима прописаним за сваку врсту робе. 
 

Члан 24. 
 

 Продаја пољопривредно-прехрамбених 

производа може се вршити на тезгама и другим 

објектима на пијаци. 
 

Члан 25. 
 

 Поред трговаца, продају на пијацама могу 

обављати и: 

1) пољоприведници регистровани у складу са 

прописима којима се уређује пољопривреда, 

2) лица која врше продају уловљене дивљачи, 

рибе, гљива, дивље флоре и фауне и остале шумске 

плодове у складу са посебним прописима о лову, 

рибљем фонду, ветерини, заштити природе и шумама, 

3) физичка лица која у виду занимања обављају 

делатност слободне професије уређену посебним 

законом. 
 

Члан 26. 
 

 Непрехрамбене производе занатских радњи и 

домаће радиности на тезгама и сличним објектима 

постављеним на посебном простору зелене пијаце 

могу продавати: 

- предузетници који те производе израђују, 

- чланови породичног домаћинства 

предузетника или њихови запослени, који 

на месту продаје морају имати решење о 
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упису радње у регистар и уговор о 

радном ангажовању запосленог, у складу 

са прописима. 
 

Члан 27. 
 

 Индустријске непрехрамбене производе на 

робној пијаци могу продавати предузетници који су 

регистровани за промет робе на мало и који имају 

пословно седиште на тезги или сличном објекту. 
  

Члан 28. 
 

 Продавци млечних производа су обавезни да 

поседују млечну карту и санитарну књижицу и да 

имају додељени ветеринарски број. 

 Млечни производи и тестенине могу се 

продавати само у објектима, односно на продајним 

местима чији уређаји и опрема испуњавају услове 

предвиђене санитарним и ветеринарским прописима 

(стаклена витрина и сл.). 
 

Члан 29. 
 

 Заклана живина може се продавати само у 

целом комаду заједно са очишћеном изнутрицом, ако 

испуњава ветеринарско санитарне прописе. 
 

Члан 30. 
 

 Непрерађени и прерађени пољопривредно 

прехрамбени производи намењени људској исхрани 

морају се држати у чистим посудама и хигијенској 

амбалажи. 
 

Члан 31. 
  

 Продаја стоке се врши на сточној пијаци, у 

складу са важећим прописима, и то: 

 - крупне стоке на простору за смештај крупне 

стоке, 

 - ситне стоке из обора и кавеза. 

 На сточној пијаци врши се и продаја сточне 

хране и осталих производа на простору одређеном за 

те намене. 
 

Члан 32. 
 

 Довожење стоке, живине и кунића на сточну 

пијацу је дозвољено под условом да исти не болују од 

сточних зараза и да сопственик истих има сточну 

карту и уверење о здравственом стању животиње. 
 

Члан 33. 
 

 Жива живина и кунићи изложени за продају 

морају бити смештени у затвореним кавезима које 

обезбеђује ЈКП „Полет“ на посебно одређеном делу 

сточне пијаце. 
 

IX ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 
 

Члан 34. 
 

 Продавац је дужан да: 

 1. На видном месту истакне пословно 

име, односно назив под којим послује, у складу са 

законом; 

 2. Пијачни објекат редовно користи за 

продају робе, односно вршење занатских услуга у 

оквиру радног времена пијаце; 

 3. Одржава пијачни објекат у 

исправном и уредном стању у грађевинском и 

техничком смислу, 

 4. На свакој роби истакне малопродајну 

цену на видном месту и да по тој цени продаје 

изложену робу; 

 5. Робу тачно мери, а на захтев купца 

изврши контролу мерења на мерној ваги; 

 6. Услуживање животних намирница 

врши на хигијенски начин (хватаљке, нож, кашике за 

млечне и друге производе, посуђе за држање 

намирница, чист бели папир за завијање и сл.), 

 7. По завршетку радног времена пијаце 

почисти пијачни простор који користи и отпатке и 

друго смеће смести у судове постављене за ту сврху, 

8. Придржава се других услова, 

утврђених одговарајућим прописима, 

 9. Плаћа редовно закупнину за закуп 

пијачног објекта или просотора по Ценовнику ЈКП 

„Полет“, 

 10. Поштује одредбе Одлуке о пијацама, 

11. Продавци млечних производа и 

продавци заклане живине дужни су да носе посебну 

радну одећу ( беле мараме, капе, кецеље, мантиле и 

сл.), која се не сме употребљавати ван продајних 

места. 
 

 Продавац који не поступи у складу са ставом 

1.овог члана, губи право на закуп пијачног објекта 

или простора. 
 

Члан 35. 
 

 Продавац не сме: 

 1. Пијачни објекат или простор у 

целини или његов део уступити другом кориснику; 

2. Мењати намену пијачног објекта или 

простора без промене уговора са ЈКП „Полет“. 

  

X МЕРЕ ЗАБРАНЕ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА 

СЕ МОЖЕ УСКРАТИТИ ПРУЖАЊЕ 

ПИЈАЧНИХ УСЛУГА 
 

Члан 36. 
 

 На пијацама је забрањено: 

 1. Неовлашћено постављање и 

распоређивање пијачних објеката; 

 2. Обављање делатности које се не 

могу обављати на пијацама у складу са овом одлуком 

и другим прописима; 

 3. Куповина или продаја производа на 

велико; 

4. Излагање производа ван пијачног 

објекта; 

 5. Одлагање и продаја робе ван 

пијачног простора и ван места за ту врсту робе; 
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 6. Продавати печурке које се 

употребљавају за људску исхрану, а које нису у 

оригиналном паковању и које нису прегледане од 

стране надлежних инспекцијских служби; 

7. Одлагање и продаја робе на прилазима 

пијацама; 

 8. Одлагање отпадака, покварене робе, 

амбалаже и другог смећа ван судова постављених за 

сакупљање смећа; 

 9. Прање продајног простора и опреме 

водом која није употребљива за пиће или освежење 

пољопривредно-прехрамбених производа таквом 

водом; 

 10. Додиривање намирница које се 

употребљавају за исхрану у непрерађеном стању; 

 11. Загађивање пијачног простора на 

било који начин; 

 12. Ложење ватре на отвореном 

пијачном простору; 

 13. Кретање возила по пијачном 

простору, изузев ручних и моторних колица којима се 

довози роба за снабдевање продавница, као и 

пркирање возила ван за то одређених места; 

 14. Држање амбалаже испред и око 

продајних места, као и на крововима пијачних тезги; 

 15. Коришћење тезги супротно њиховој 

намени; 

 16. Задржавање на пијацама без потребе 

по завршетку радног времена; 

 17. Оштећење пијачне ограде;   

 18. Доградња, реконструкција или било 

која измена постојећих пијачне опреме, 

19. Вршење сваке друге радње којом се 

нарушава ред и чистоћа на пијаци. 
 

Продавцу ће се ускратити пружање пијачних 

услуга: 

1. ако пијачну услугу пружа противно 

прописима, 

 2. неосновано омета друге кориснике услуга, 

 3. не плати пијачну услугу у утврђеном року. 
 

Члан 37. 
 

 О одржавању реда на пијаци старају се 

овлашћени радници ЈКП „Полет“. 

Овлашћени радник предузећа из става 1.овог 

члана упозориће корисника пијачних објеката или 

пијачног простора, као и грађанина на обавезу 

поштовања мера забране из ове одлуке. 

 Уколико корисник, односно грађанин ни 

после упозорења не престане да крши мере забране, 

овлашћени радник је дужан да одмах о томе обавести 

писмено или телефонским путем надлежну 

инспекцију, комуналну милицију и Министарсво 

унутрашњих послова - Полицијску управу Ваљево, 

ради преузимања одговарајућих мера, а може и да 

фотографише и сними простор на коме се врши 

кршење мера забране и то као доказ достави 

надлежним инспекцијама. 
 

XI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП „ПОЛЕТ“ И 

КОРИСНИКА УСЛУГЕ 

Члан 38. 

 ЈКП „Полет“ је дужно да обезбеди: 

 1) трајно и несметано обављање делатности 

управљања пијацама под условима и на начин уређен 

законом, прописима и стандардима донесеним на 

основу закона; 

 2) прописани или уговорени обим и квалитет 

управљања пијацама, који подразумева тачност у 

погледу рокова, сигурност корисника у складу са 

позитивним прописима; 

 3) предузимање мера одржавања, развоја и 

заштите комуналних објеката, постројења и опреме, 

који служе за обављање делатности управљања 

пијацама, 

 4) развој и унапређење квалитета управљања 

пијацама, као и унапређење организације и 

ефикасности рада 

Члан 39. 

ЈКП „Полет“ је дужно да једном годишње 

спроведе поступак изјашњавања корисника о 

квалитету обављања делатности из ове одлуке, у 

трајању од најмање 15 дана. 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници града 

Ваљева и ЈКП „Полет“, а доставља се средствима 

јавног информисања ради саопштења. 

ЈКП „Полет“ је дужно да у року од 15 дана од 

дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана 

достави Градској управи града Ваљева (удаљем 

тексту: Градска управа) извештај о резултатима 

изјашњавања корисника о квалитету управљања 

пијацама. 

 Уколико су резултати изјашњавања 

корисника такви да већина корисника није задовољна 

управљањем пијацама, Градска управа преиспитује 

рад ЈКП „Полет“, сачињава анализу са предлогом 

мера за отклањање недостатака наведених у 

изјашњавању корисника и доставља је Градском већу 

града Ваљева ( у даљем тексту: Градско веће). 

Градско веће, након разматрања анализе и 

предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт 

којим налаже ЈКП „Полет“ да отклони недостатке који 

су наведени у изјашњавању корисника, у року који не 

може бити дужи од 90 дана. 

ЈКП „Полет“ је дужно да обезбеди 

корисницима законом прописане услове који 

омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета 

и коришћења ове комуналне делатности. 

Корисници могу континуирано у току године 

достављати питања, примедбе и предлоге преко 

интернет странице ЈКП „Полет“, а исто је дужно да на 

достављена питања, примедбе и предлоге одговори у 

року од 2 дана. 

 

XII ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА 
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Члан 40. 

Средства за обављање и развој делатности 

управљања пијацама обезбеђују се из: 

 - прихода буџета Града, 

- прихода од продаје комуналне услуге, 

 - наменских средстава других нивоа власти и 

 - других извора, у складу са законом. 

 

Члан 41. 

Ценовник услуга доноси ЈКП „Полет“, на 

основу елемената за образовање цена комуналних 

услуга прописаних законом којим је уређен начин 

обављања комуналних делатности, уз сагласност 

Скупштине града. 

XIII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА И 

ОБАВЕЗЕ ЈКП „ПОЛЕТ“ У СЛУЧАЈУ 

ПЛАНИРАНИХ И НЕПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА 

У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

Члан 42. 

ЈКП „Полет“ је дужно је да у средствима 

јавног информисања или на други погодан начин 

обавести кориснике о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу 

настати у обављању делатности управљања пијацама, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у 

обављању делатности. 

Члан 43. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности управљања пијацама, ЈКП „Полет“ је 

дужно да одмах о томе обавести Градску управу и да 

истовремено предузме мере за отклањање узрока 

поремећаја. 

Члан 44. 

По утврђивању поремећаја или прекида у 

обављању делатности управљања пијацама, Градска 

управа је дужна да: 

1. одреди ред првенства и начин 

обављања делатности управљања пијацама и 

2. утврди разлоге и евентуалну одговорност 

за поремећај, односно прекид у обављању 

делатности управљања пијацама, као и 

одговорност за учињену штету. 

 

Члан 45. 

У случају поремећаја или прекида у 

обављању делатности управљања пијацама, као и у 

случају штрајка запослених у ЈКП „Полет“, Градско 

веће предузима оперативне и друге мере којима ће се 

обезбедити услови за несметан рад и пословање ЈКП 

„Полет“ и обављање делатности управљања пијацама, 

у складу са законом и овом одлуком. 

XV НАДЗОР 
 

Члан 46. 
 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши 

одељење надлежно за комуналне послове. 

 

Члан 47. 
 

 Послове инспекцијског надзора над 

спровођењем ове одлуке и прописа донетих на основу 

ове одлуке, врши одељење надлежно за инспекције 

послове и одељење надлежно за послове комуналне 

милиције и остале надлежне службе и органи. 

 Комунално-милицијске послове обавља 

комунални милиционар који, поред законом 

утврђених овлашћења, издаје прекршајни налог и 

подноси захтев за вођење прекршајног поступка за 

прекршаје прописане овом одлуком. 

 Уколико комунални милиционар у обављању 

комунално-милицијских послова уочи повреду 

прописа из надлежности другог органа, обавестиће 

одмах о томе, писаним путем, надлежни орган. 

 

Члан 48. 

 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор је овлашћен да у складу са законом и овом 

одлуком нареди извршење утврђених обавеза и 

предузимање мера и радњи у одређеном року, 

поднесе захтев за покретање прекршајног поступка, 

изда прекршајни налог, као и да предузме и друге 

мере за које је законом овлашћен. 

 

Члан 49. 

 

 У вршењу инспекцијског надзора комунални 

инспектор овлашћен је да: 

 1) контролише да ли се комунална делатност 

обавља на начин утврђен овом одлуком, 

 2) контролише да ли се комунална услуга 

пружа у складу са одредбама ове одлуке, 

 3) контролише поштовање пијачног реда, и 

придржавање прописаних обавеза од стране 

корисника пијачног простора и грађана, 

 4) контролише придржавање прописаних 

обавеза од стране ЈКП „Полет“ 

 5) контролише стање пијаца, инфраструктуре, 

објеката и пијачног простора, и њихово одржавање, 

 6) наложи уклањање помоћних тезги које су 

формиране повећањем димензија продајног места 

продавцима, 

 7) наложи извршење утврђених обавеза и 

предузимање мера за отклањање недостатака, 

 8) издаје прекршајни налог, 

 9) обавести други орган ако постоје разлози 

за предузимање мера за које је тај орган надлежан и 

 10) предузима и друге мере и радње у складу 

са законом и овом одлуком. 

 

 Када продавци не поступе по налогу из става 

1. тачка 6. овог члана, комунални инспектор доноси 

решење о извршењу. 
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 Принудно уклањање из претходног става 

спроводи ЈКП „Полет“. 

 Смештај и чување принудно уклоњених 

помоћних тезги обезбеђује ЈКП „Полет“. 

 Преузимање уклоњених помоћних тезги 

врши се о трошку продавца. 

 

XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 50. 
 

 Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај ЈКП „Полет“ ако: 

 

1) не донесе годишњи програм пословања прописан 

чланом 4.став 3. и 4. ове одлуке, 

2) не поступи у складу са чланом 9 .ове одлуке, 

3) не поступи у складу са чланом 10.став 1. ове 

одлуке, 

4) не донесе план постављања пијачних објекта, 

5) не поступи у складу са чланом 12.став 1. ове 

одлуке, 

6) не поступи у складу са чланом 13.став 2. ове 

одлуке, 

7) не поступи у складу са чланом 14. ове одлуке, 

8) не поступи у складу са чланом 15. ове одлуке, 

9) не донесе месечни план одржавања пијаца у складу 

са чланом 17. ове одлуке, 

10) не поступи по одредбама чланова 18, 19, 20, 21, 

22, 

11) не поступи у складу са чланом 38, 39, 42. и 43.  

ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице ЈКП „Полет“ новчаном казном у 

износу 15.000,00 динара. 

 

Члан 51. 

 

Новчаном казном од 100.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице - корисник услуге 

ако: 

 

1) поступа супротно члановима 22, 23, 25, 27, 

28, 29, 32. и 35. ове одлуке 

2) поступи супротно одредбама члана 36.став 

1.така1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 18. ове одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

одговорно лице новчаном казном од 15.000,00 динара. 

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара. 

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 

се физичко лице новчаном казном од 15.000,00 

динара. 

 

Члан 52. 
 

 Новчаном казном у износу 60.000,00 динара, 

за коју се издаје прекршајни налог, казниће се за 

прекршај правно лице ако: 

 

1) поступи супротно члановима 24, 26, 30, 31, 

33. и 34. ове одлуке, 

2) поступи супротно одредбама члана 36. став 

1. тачка 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17. и 19. ове 

одлуке. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

и одговорно лице новчаном казном од 10.000,00 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном од 30.000,00 динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара. 

 

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 53. 
 

 JKП „Полет“ је дужно да, у року од годину 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке, усклади 

своје пословање са одредбама ове одлуке, а у року од 

90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке усклади 

своја општа акта са одредбама ове одлуке. 
 

Члан 54. 
 

 Одељење надлежно за послове урбанизма је 

дужно да, у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове одлуке припреми предлог Програма привремених 

локација пијаца. 
 

Члан 55. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о пијацама („Службени гласник града 

Ваљева“, број 8/15 и 3/17). 
 

Члан 56. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева". 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-17/2023-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
 

53. На основу члана 7. став 3. Закона о комуналној 

милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и 

члана 37. став 1 тачка 6. Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 16. 

марта 2023. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О ОБЛИЦИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 

САРАДЊЕ ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ 

МИЛИЦИЈЕ И ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се облици и начини 

остваривања сарадње Одељења комуналне милиције 

Градске управе града Ваљева (у даљем тексту: 

Одељење комуналне милиције) и Одељење за 
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инспекцијске послове Градске управе града Ваљева (у 

даљем тексту: Одељење за инспекцијске послове). 

Члан 2. 

 Одељење комуналне милиције и Одељење за 

инспекцијске послове дужни су да остварују 

међусобну сарадњу у обављању послова из 

надлежности Одељења комуналне милиције и 

Одељења за инспекцијске послове, у складу са 

законом којим се уређује рад комуналне милиције, 

прописима којима се уређује обављање 

инспекцијских послова и овом одлуком. 

 Сарадња из става 1. овог члана обухвата: 

међусобно обавештавање, размену информација, 

пружање непосредне помоћи о предузимање 

заједничких мера и активности од значаја за 

обављање послова Одељења комуналне милиције и 

Одељења за инспекцијске послове. 

 О остваривању међусобне сарадње Одељења 

комуналне милиције и Одељења за инспекцијске 

послове старају се начелник Одељења комуналне 

милиције и руководилац Одељења за инспекцијске 

послове. 

Члан 3. 

 Одељење комуналне милиције обавештава 

Одељење за инспекцијске послове о питањима од 

значаја за обављање послова тог одељења, а нарочито 

о уоченим потребама за обављање инспекцијског 

надзора. 

 Одељење за инспекцијске послове града 

обавештава Одељење комуналне милиције о 

питањима од значаја за обављање послова комуналне 

милиције. 

 Обавештења из ст. 1. и 2. овог члана 

достављају се неодложно и по правилу писаним 

путем или електронском поштом, а у случају 

хитности могу се достављати телефоном и 

непосредним усменим обраћањем. Сва достављена 

обавештења се евидентирају. 

Члан 4. 

 Одељење комуналне милиције и Одељење за 

инспекцијске послове размењују информације од 

значаја за обављање послова из свог делокруга. 

 Када је то потребно за извршавање послова 

из њихове надлежности, Одељење комуналне 

милиције може захтевати од Одељења за 

инспекцијске послове, односно Одељење за 

инспекцијске послове може захтевати од Одељења 

комуналне милиције, достављање података из 

евиденција које воде у складу са законом и другим 

прописима. 

 На податке о личности садржане у 

евиденцијама из става 2. овог члана примењују се 

прописи о заштити података о личности. 

Члан 5. 

 Ако је Одељењу за инспекцијске послове за 

обављање послова из њене надлежности потребна 

непосредна помоћ Одељења комуналне милиције, 

руководилац Одељења за инспекцијске послове 

поднеће образложени захтев за пружање помоћи 

начелнику Одељења комуналне милиције. 

 Захтев из става 1. овог члана може се 

односити само на послове из надлежности Одељења 

комуналне милиције, утврђене законом и одлукама 

града Ваљева којима се уређује делокруг рада 

Одељења комуналне милиције. 

Члан 6. 

 Одељење комуналне милиције и Одељење за 

инспекцијске послове могу предузимати заједничке 

мере и активности од значаја за обављање послова 

Одељења комуналне милиције и Одељења за 

инспекцијске послове . 

 Заједничке мере и активности Одељења 

комуналне милиције и Одељење за инспекцијске 

послове планирају се унапред. 

 Приликом предузимања заједничких мера и 

активности Одељења комуналне милиције и Одељења 

за инспекцијске послове, комунални милиционар 

може, на оправдани усмени захтев службеног лица 

Одељења за инспекцијске послове и под условима 

утврђеним законом, проверити идентитет лица, 

прегледати лице и предмете и привремено одузети 

предмете. 

Члан 7. 

 Начелник Одељења комуналне милиције 

одредиће комуналног милиционара, а руководилац 

Одељења за инспекцијске послове службено лице, 

које ће се старати о ефикасном остваривању 

међусобне сарадње Одељења комуналне милиције и 

Одељења за инспекцијске послове. 

Члан 8. 

 У случају одбијања или отежаног одвијања 

међусобне сарадње, начелник Одељења комуналне 
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милиције, односно руководилац Одељења за 

инспекцијске послове, обавестиће о томе начелника 

Градске управе града Ваљева. 

Члан 9. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о облику и начину остваривања 

сарадње комуналне полиције и инспекцијских служби 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, 

број 2/10). 

Члан 10. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

Скупштина града Ваљева 

Број 011-13/2023-04 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

54. На основу члана 4. став 6. Закона о комуналној 

милицији (''Сл.гласник РС'' бр. 49/19) и члана 37. став 

1. тачка 6. Статута града Ваљева (''Сл.гласник града 

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

седници одржаној 16. марта 2023. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ОБЛИЦИМА И НАЧИНУ САРАДЊЕ 

ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВАЉЕВА СА 

ОВЛАШЋЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

ВРШИОЦИМА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком ближе се прописују облици и 

начин остваривања сарадње Одељења комуналне 

милиције Градске управе града Ваљева ( у даљем 

тексту: комунална милиција) са овлашћеним 

организацијама и вршиоцима комуналне делатности. 

Члан 2. 

Комунална милиција пружа помоћ другим 

организационим јединицама Градске управе града 

Ваљева, као и предузећима, организацијама и 

установама које на основу закона, односно општег 

акта града Ваљева одлучују о појединим правима 

грађана, правних лица или других странака (у даљем 

тексту: овлашћене организације) као и вршиоцима 

комуналне делатности, када по оцени овлашћене 

организације или вршиоца комуналне делатности 

постоје претпоставке да спровођење њихове извршне 

одлуке неће бити могуће без присуства комуналних 

милиционара. 

II ОБЛИК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

САРАДЊЕ 

Члан 3. 

О ангажовању комуналне милиције и обиму и 

начину пружања помоћи одлучује начелник Одељења 

комуналне милиције у року од 48 часова од 

подношења захтева овлашћене организације или 

вршиоца комуналне делатности, сходно одредбама 

закона којим се уређују унутрашњи послови о 

поступку пружања помоћи у извршењима и 

подзаконског прописа о начину обављања 

полицијских послова којима се ближе уређује 

пружање ове помоћи. 

Захтев за пружање помоћи подноси се у 

писаној форми. 

Изузетно, помоћ из става 1 овог члана, 

комунална милиција пружа по усменом позиву када 

су представници овлашћене организације или 

вршиоца комуналне делатности изложени 

противправном нападу, односно када нису могли 

унапред да предвиде да спровођење њихове извршне 

одлуке није могуће без присуства комуналне 

милиције. 

Члан 4. 

Ако због физичког отпора спровођење 

извршења не буде могуће или не успе и поред 

ангажовања комуналне милиције, овлашћена 

организација или вршилац комуналне делатности 

подноси захтев полицији да пружи помоћ у 

спровођењу извршења, у складу са законом којим се 

уређују унутрашњи послови. 

III ДРУГИ ОБЛИЦИ САРАДЊЕ 

Члан 5. 

Поред помоћи у извршењу, комунална 

милиција остварује сарадњу са овлашћеним 

организацијама и вршиоцима комуналне делатности и 

у погледу међусобног обавештавања, размене 

информација, размене података, предузимања 

заједничких мера и активности, као и заједничког 

коришћења средстава, уређаја и опреме које може да 

обезбеди овлашћена организација или вршилац 

комуналне делатности уз претходно прибављену 

сагласност министра надлежног за систем локалне 

самоуправе. 

Обавештавање, размена информација, 

размена података, предузимање заједничких мера и 

активности врши се свакодневно у непосредном 

контакту, усмено, писаним путем или организовањем 

заједничких састанака.  

Комунална милиција, овлашћене 

организације или вршилац комуналне делатности о 
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међусобној сарадњи воде посебну евиденцију која 

садржи: облик сарадње, време сарадње, предмет 

сарадње, поступање по обавештењима и 

информацијама, предузете мере. 

Члан 6. 

У случају заједничког коришћења средстава, 

уређаја и опреме из члана 5. став 1 ове одлуке, 

комунална милиција обавља послове и врши 

овлашћења у складу са законом о комуналној 

милицији, пружа помоћ овлашћеним организацијама 

у обављању послова из делокруга њихове 

надлежности, а вршиоцу комуналне делатности 

пружа помоћ у контроли и наплати комуналних 

услуга. 

Члан 7. 

Заједничке акције организују се по потреби, а 

обавезно: 

- када налог за заједничко предузимање мера и 

активности изда начелник Градске управе града 

Ваљева, у оквиру спровођења хитних мера и 

активности, 

- по захтеву Градоначелника града Ваљева, 

- када то захтева начелник Одељења комуналне 

милиције или руководилац овлашћене организације 

или руководилац вршиоца комуналне делатности. 

Члан 8. 

 Обавештавање јавности и доступност 

информација о остваривању сарадње између 

комуналне милиције, овлашћених организација и 

вршиоца комуналне делатности врши се путем 

конференција за новинаре, давањем писаних 

саопштења, обавештавањем путем сајта и других 

средстава јавног информисања.  

IV ЗАВРШНA ОДРЕДБA  

Члан 9. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''.  

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:011-14/2023-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

55. На основу члана 37. став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 5/19) 

а у вези члана 21. Закона о заштити од пожара ("Сл. 

гласник РС" број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-

др.закони) Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ КОД 

ОТКЛАЊАЊА, ОДНОСНО УБЛАЖАВАЊА 

ПОСЛЕДИЦА ПРОУЗРОКОВАНИХ ПОЖАРОМ 

НА ПОРОДИЧНИМ СТАМБЕНИМ ОБЈЕКТИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уређује се услови и поступак 

доделе помоћи код отклањања, односно ублажавања 

последица проузрокованих пожаром на породичним 

стамбеним објектима на територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

 

Отклањање, односно ублажавање последица 

проузрокованих пожаром врши се доделом новчане 

помоћи. 

 Средства новчане помоћи су наменског 

карактера и дају се бесповратно. 

 Средства новчане помоћи додељују се 

искључиво за финансирање трошкова отклањања 

односно ублажавања последица пожара, ради 

нормализације живота у домаћинству. 

 

 Помоћ из става 1. овог члана није накнада 

настале штете. 

 

Члан 3. 

 

 Право на доделу новчане помоћи у складу са 

одредбама ове одлуке имају лица која имају 

пребивалиште на територији града Ваљева, власници 

породичних стамбених објеката који се налазе на 

територији града Ваљева и који су оштећени услед 

пожара. 

 Породичним стамбеним објектом у смислу 

одредаба ове одлуке сматра се: 

- породична кућа, 

- стан. 

 

Члан 4. 

 

 Штета, у смислу одредаба ове одлуке, 

подразумева физичко оштећење или уништење 

породичног стамбеног објекта, која је настала услед 

пожара. 

 

Члан 5.  

 

Услови за доделу новчане помоћи су: 

- да је штета настала као последица пожара који  

се није могао спречити, 

- да је подносилац захтева власник  оштећеног 

породичног стамбеног објекта који је у редовној 

употреби, 

- да штета није скривљена од подносиоца захтева 

или другог лица, 
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- да висина штета прелази износ просечне нето 

зараде у Републици Србији. 

 

Наведени услови морају бити кумулативно 

испуњени. 

 

Члан 6.  

 

 Процену штете врши Комисија за процену 

штете (у даљем тексту: Комисија). 

 Комисију образује Градоначелник града 

Ваљева. 

 Комисија у свом саставу има председника и 6 

чланова и чине је стручна лица из области значајних 

за утврђивање штете.  

 

Члан 7. 

 

Новчана помоћ за обнову оштећених породичних 

стамбених објеката оштећених услед пожара додељује 

се на основу поднетог захтева. 

Захтев за новчану помоћ подноси власник 

оштећеног породичног стамбеног објекта. 

Захтев се подноси Градској управи града Ваљева 

Одељењу за послове органа града – Одсеку за 

ванредне ситуације и послове одбране ( у даљем 

тексту: Одсек). 

Захтев се предаје на писарници Градске управе 

града Ваљева. 

Захтев се може доставити и поштом. 

Такса на захтев се не плаћа. 

Рок за подношење захтева је најкасније 30 дана од 

дана настанка штете. 

Изузетно од рока прописаног у ставу 7. овог члана, 

захтев се може поднети и по истеку прописаног рока 

из оправданих разлога, а најкасније у року од 90 дана 

од дана настанка штете. 

 

Члан 8. 

 

Захтев за доделу новчане помоћи садржи: 

- име и презиме, ЈМБГ, адресу (катастарску 

општину, број парцеле за сеоска домаћинства), број 

телефона подносиоца захтева, 

- податке о пожару (датум, време, место догађаја), 

- податке о оштећеном породичном стамбеном 

објекту (да ли је власник породичног стамбеног 

објекта, да ли је то једини стамбени објекат у 

власништву, опис оштећења), 

- податке о социјалном статусу домаћинства 

(укупан број чланова, подаци о запослењу или другим 

изворима прихода), 

- број текућег рачуна за уплату новчане помоћи. 

 

Члан 9. 

 

Комисија: 

- утврђује чињенично стање: околности под којим 

је дошло до настанка штете, висину штете, 

материјално стање подносиоца захтева, 

- по потреби предлаже мере у вези са насталом 

штетом (мере за спречавање даље штете, мере 

санације и друге потребне мере),  

- сачињава записник и образује фото - 

документацију на месту настанка штете. 

Записник о извршеном увиђају потписује 

власник породичног стамбеног објекта или члан 

домаћинства и Комисија. 

 

Члан 10. 

 

Предмет у коме је прикупљена документација и 

записник  Комисија доставља Одсеку. 

Поступак којим се утврђује право на новчану 

помоћ Одсек  води у складу са одредбама ове одлуке и 

одредбама закона којим се уређује општи управни 

поступак. 

Првостепено решење о праву на новчану помоћ, по 

спроведеном поступку, доноси Градоначелник града 

Ваљева. Решење се доставља подносиоцу захтева и  

одељењу Градске управе града Ваљева надлежном за 

финансије, а објављује се на сајту града Ваљева. 

 Против првостепеног решења може се изјавити 

жалба Градском већу града Ваљева.  

 

Члан 11. 

 

 Висина новчане помоћи која се додељује 

грађанима у складу са одредбама ове одлуке износи 

10% од утврђене висине штете, и иста не може прећи 

износ од 500.000,00 динара. 

 Новчана помоћ додељује се у складу са 

расположивим буџетским средствима. 

 

Члан 12. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:011-20/2023-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

56. На основу члана 45., 57.став 2., 111. и 209. Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 24/11 и 117/22-УС), члана 37. став 1. 

тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник 

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

на седници одржаној дана16. марта 2023.године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о социјалној заштити у граду 

Ваљеву ( ''Службени гласник града Ваљева 15/2019-

пречишћени текст и 10/2022) члан 5. мења се и гласи:  
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„Члан 5. 

Услуге социјалне заштите су активности 

пружања подршке и помоћи појединцу и породици 

ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 

отклањања или ублажавања ризика неповољних 

животних околности, као и стварање могућности да 

самостално живе у друштву. 

Услуге у смислу одредаба ове одлуке су: 

1.Помоћ укући 

2.Дневни боравак за децу, младе и одрасле 

особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом 

и интелектуалним сметњама, 

2а.Дневни боравак за одрасла и стара лица 

3.Клуб за особе са инвалидитетом 

3а.Клуб за стара лица 

4.Услуге социјалног и другог стручног рада 

5.Социјално становање у заштићеним 

условима 

6. Саветовалиште за брак и породицу  

7.Привремени смештај жртава породичног 

насиља у прихватилиште-смештај у сигурну кућу 

8.Смештај у прихватилиште за одрасла и 

стара лица 

9.Лични пратилац детета 

10.Породични сарадник '' 
 

Члан 2. 

После члана 26. додаје се тачка 2а.и чланови 

26а., 26б. и 26в.који гласе: 

 '' 2а. Дневни боравак за одрасла и стара 

лица 

Члан 26а. 

Услуга дневног боравка за одрасла и стара 

лица обезбеђује се лицима старијим од 42 године 

којима је потребна дневна нега и надзор и то: 

хронично оболелим лицима, лицима са 

инвалидитетом и лицима у почетном стадијуму 

деменције. 

Сврха услуге дневног боравака из става 1. 

састоји се у унапређењу квалитета живота корисника 

у властитој социјалној средини кроз одржање и 

развијање социјалних, психолошких и физичких 

функција и вештина, како би се у што већој мери 

оспособили за самосталан живот. 

Услуга дневног боравка за одрасла и стара 

лица  се реализује кроз програме осмишљене у складу 

са интересовањима корисника и њиховим преосталим 

капацитетима, у планираним и ограниченим 

временским периодима и обухвата дневни смештај, 

исхрану, терапијско-рехабилитационе, радно-

окупацине, културно-забавне и спортско-рекреативне 

активности  корисника. 
 

Члан 26б. 
 

Услуга из члана 26а. ове одлуке пружа се у 

оквиру објекта Геронтолошког центра Ваљево. 
 

 

 

 

Члан 26в. 
 

Градска управа доноси акт о стандардима 

рада дневног боравка, мерилима и критеријумима за 

утврђивање цене услуга у дневном боравку као и о 

мерилима и критеријумима за утврђивање учешћа 

корисника и њихових сродника у цени услуга.'' 
 

Члан 3. 
 

После члана 30. додаје се тачка 3а. и чланови 

30а. и 30б. који гласе: 

 '' 3а. Клуб за стара лица 

Члан 30а. 

Клуб за стара лица намењен је  побољшању 

квалитета живота старих лица (лица старијих од 65 

година) кроз организовање слободног времена и 

задовољавање културно-забавних, образовних, 

информативно-комуникационих, спортско-

рекреативних и радно-стваралачких потреба 

корисника. 

Активности у Клубу за стара лица реализују 

се кроз различите видове груписања корисника: 

секције , радионице, групе за курсеве и слично. 
 

Члан 30б. 

 Услуга из члана 30а. пружа се у оквиру 

просторија које користе месне заједнице на 

територији града Ваљева, а које одређује 

Градоначелник града Ваљева на предлог Савета за 

интегралну социјалну политику града Ваљева.“ 

Члан 4. 
 

Тачка 8. и чланови 48. и 49. мењају се и  

гласе: 
 

'' 8.Смештај у прихватилиште за одрасла и 

стара лица  

Члан 48. 
 

Услуга смештаја у прихватилиште пружа се 

одраслим и старим лицима у кризним ситуацијама, 

бескућницима и просјацима. 

Сврха смештаја у прихватилиште је 

задовољавање основних потреба појединца или 

породице којима је неодложно потребно осигурати 

безбедност у кризним ситуацијама. 

Услуга смештаја у прихватилиште усмерена 

је ка процени потреба за другим услугама и 

започињању процеса помоћи кориснику за 

успостављање стабилног породичног или независног 

живота, превазилажење кризне ситуације и одрживих 

решења у будућности. 

Услугом из става 1. корисницима се 

обезбеђују смештај, исхрана, одржавање хигијене, 

здравствена заштита, саветовање, псхосоцијална 

подршка, као и повезивање са другим службама у 

заједници. 
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Члан 49. 
 

Услуга из члана 48. ове одлуке пружа се у 

објекту Геронтолошког центра Ваљево најдуже у 

трајању до шест месеци.'' 
 

Члан 5. 
 

 Пружање услуга дневног боравка за одрасла 

и стара лица и смештаја у прихватилиште за одрасла 

и стара лица реализоваће се након испуњавања услова 

прописаних Правилником о ближим условима и 

стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011- 21/2023-09 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

57.На основу члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева” бр. 5/2019) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

16. марта 2023. године донела је 
 

ОДЛУКУ  

О ИМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ 

БИЦИКЛИСТИЧКОГ ПАРКА (BIKE PARK) У 

НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ДИВЧИБАРЕ 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о поверавању послова на изградњи 

бициклистичког парка (Bike park) у насељеном месту 

Дивчибаре („Службени гласник града Ваљева“ бр. 

10/2022) члан 4. став 1. мења се и гласи: 

 

„Туристичка организација Ваљево и Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација, закључили су 

уговор број 401-00-1701/1/2022-08 од 

02.08.2022.године, а потом су Туристичка 

организација Ваљево и Министарство туризма и 

омладине, као правни следбеник у области туризма, 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 

закључили Анекс I број 401-00-1701/1/2022-08 од 

21.11.2022.године и Анекс II број 401-00-1701/1/2022-

08 од 02.02.2023.године о реализацији Пројекта 

„Бициклистички парк (Bike park) -Туристичко 

планинско место Дивчибаре“ којим су за изградњу 

наведеног објекта обезбеђена бесповратна средства 

кроз субвенционисање програма развоја туризма.“ 
 

Члан 2. 
 

Члан 10. мења се и гласи: 

„ Крајњи рок за завршетак пројекта Бициклистичког 

парка (Bike park) у насељеном месту Дивчибаре је 

02.06.2023.године.“ 

Члан 3. 
 

У преосталом делу Одлука о поверавању послова на 

изградњи бициклистичког парка (Bike park) у 

насељеном месту Дивчибаре остаје непромењена. 

 

Члан 4. 
 

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева''. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-16/2023-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

58. На основу члана 94. став 2. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају ("Службени гласник 

РС", број 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон ,83/18, 31/19 и 

9/20), члана 37.став1. тачка 6) Статута градаВаљева 

("Службени гласник града Ваљева", број 5/19) и члана 

9. став 1. Одлуке о такси превозу ("Службени гласник 

града Ваљевa", број 2/20), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 16. марта 2023.године, доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 

2023.ГОДИНА - 2027.ГОДИНА 

 

I. Овим Програмом у складу са Саобраћајно - 

техничким условима за обављање такси 

превоза на територији града Ваљева за период 

2023-2027. година дефинише се организовање 

такси превоза на територији града Ваљева у 

оквиру кога се одређује и оптимални број такси 

возила. 

Саобраћајно- технички услови из става 1. 

дефинишу се у петогодишњем периоду, на 

основу карактеристика превозних захтева-

вожњи и стања техничког регулисања 

саобраћаја на територији града Ваљева. 
 

II. У оквиру планираних потреба града Ваљева за 

такси превозом утврђује се оптимални број од 

360 такси возила и 17 локација такси 

стајалишта са 85 такси места одређених од 

стране Градске управе града Ваљева – одељења 

надлежног за послове техничке регулације 

саобрaћаја. 

Уколико у наредном периоду дође до промена 

околности услед другачије привредне 

активности, повећања броја запослених или 

параметара који утичу на функционисање 

система такси превоза, оптималан број такси 

возила ускладиће се са наведеним променама. 
 

III. Такси стајалишта из тачке II Програма са 

припадајућим бројем такси места на 

територији града Ваљева су: 
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Ред. 

број 
Назив такси стајалишта Улица 

број обележених места 

за такси возила 

1. „ГРАНД“  Чика Љубина 10 

2. „ЈАДАР I'' Кнеза Милоша  5 

3. „ШУМАДИЈА'' Кнеза Михаила 4 

4. „АУТОБУСКА СТАНИЦА'' Хајдук Вељкова 7 

5. „ХАЈДУК ВЕЉКОВА“  Хајдук Вељкова 6 

6. „СИНЂЕЛИЋЕВА'' Синђелићева 4 

7. „ЖЕЛЕЗНИЧКА 

СТАНИЦА“ 

Палих ратника '91 6 

8. „ЖЕЛЕЗНИЧКА II’’ Железничка 7 

9. „ДОМ ЗДРАВЉА'' Железничка 4 

10. „ТРИ ЛИПЕ'' Војводе Мишића 5 

11. „ЈАДАР II'' Душанова 3 

12. „БОЛНИЦА'' Обрена Николића 4 

13. „ВАТРОГАСНИ ДОМ“  Синђелићева 4 

14. „КОЛУБАРА II“ Нас. Ослободиоци Ваљева 5 

15. „НОВО НАСЕЉЕ“  Владимира Назора 5 

16. „ЕУРОЦЕНТАР“ Селимира Ђорђевића 4 

17. „ДОМ ПЕНЗИОНЕРА“ Проте Матеје 2 

Укупно обележених места за возила: 

 
85 

 

 

IV. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 346-16/2023-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

 

59 На основу члана 28. став 2. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16-

исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 32. став 1. тачка 

9), члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон,101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и 

члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 16. 

марта 2023.године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДAВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА СТАТУТА МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ВАЉЕВО 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о 

изменама Статута Међуопштинског историјског 

архива Ваљево број: 153 коју је донео Управни одбор 

Међуопштинског историјског архива Ваљево на 

седници одржаној 07.03.2023. године. 
 

2. Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:110-5/2023-04 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“ број 42/91, 71/94, 

79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 44. став 1. тачка 1. 

Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 

13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/2021 и 78/2021), члана 

30. став 1. тачка 1. Статута Међуопштинског 

историјског архива Ваљево број 155 од 

17.05.2011.године и број 350 од 25.05.2018.године, 

Управни одбор Међуопштинског историјског архива 

Ваљево на седници одржаној дана 07.03.2023. године, 

донео је 
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 
 

У Статуту Међуопштинског историјског архива 

Ваљево број 155 од 17.05.2011.године и број 350 од 

25.05.2018.године, члан 21. мења се и гласи:  

„ Директора Архива именује и разрешава 

Скупштина града Ваљева. 

Директор се именује на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на период од четири 

године и може бити поново именован. 

 Јавни конкурс из става 2. овог члана 

расписује и спроводи Управни одбор, уз претходну 

сагласност Градоначелника града Ваљева. Јавни 

конкурс расписује се најкасније 60 дана пре истека 

мандата директора. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана 

објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање, на огласној табли или у просторијама 

Архива и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике Србије. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс 

не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана 

од дана оглашавања јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да поступа са 

пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим 

се уређује управни поступак. 

Управни одбор Архива обавља разговор са 

кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у 

року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 

доставља Скупштини града Ваљева образложени 

предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа). 

Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним 

и организационим способностима сваког кандидата и 

записник о обављеном разговору. 

Скупштина града Ваљева именује директора 

Архива са Листе. 

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор 

утврди да нема кандидата који испуњава услове да 

уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести 

Скупштину града Ваљева, односно уколико 

Скупштина града Ваљева не именује директора 

Архива са Листе. 

Уколико Управни одбор не распише јавни 

конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог члана, 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс 

није расписан обавести Скупштину града Ваљева.“ 

 

Члан 2. 
 

Члан 22. мења се и гласи: 

„За кандидата за директора Архива утврђују се 

следећи услови: 

- стечено високо образовање у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 

струковним студијама, по пропису који уређује високо 

образовање почев од 10. септембра 2005. године или 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10. септембра 2005. године, 

- знање страног језика, 

- знање рада на рачунару и 

- најмање пет година радног искуства у 

култури. 

Кандидат за директора дужан је да предложи 

програм рада и развоја Архива, као саставни део 

конкурсне документације.“ 

 

Члан 3. 
 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Скупштина града Ваљева може именовати 

вршиоца дужности директора Архива, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када 

директору престане дужност пре истека мандата, 

односно када јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Исто лице не може бити  два пута именовано 

за вршиоца дужности директора из става 1. овог 

члана. 

Вршилац дужности директора мора да 

испуњава услове за избор кандидата за директора из 

члана 22. овог Статута. 

Вршилац дужности директора има сва права, 

обавезе и овлашћења директора.“ 

 

Члан 4. 
 

Члан 29. мења се и гласи: 

 „Управни одбор има пет чланова које именује 

и разрешава оснивач. 

 Два члана Управног одбора су из реда 

запослених у Архиву, а три члана Управног одбора 

оснивач именује из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности, изван Архива. 

 Састав Управног одбора треба да обезбеди 

заступљеност од најмање 40% представника мање 

заступљеног пола. 

 Два члана Управног одбора из реда 

запослених у Архиву, од којих најмање један мора 

бити из реда носилаца основне, то јест програмске 

делатности (запослени у стручној служби), именују се 

на предлог репрезентативног синдиката Архива, а 

уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 

предлог већине запослених. 

 Председника Управног одбора именује 

оснивач из реда чланова Управног одбора. 

 У случају спречености председника Управног 

одбора, седницу Управног одбора може заказати и 

њој председавати, најстарији члан Управног одбора. 

 Председник и чланови Управног одбора 

именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

 Оснивач може до именовања председника и 

чланова Управног одбора да именује вршиоце 

дужности председника и чланова Управног одбора, 

као и у случају када председнику, односно члану 

Управног одбора престане дужност пре истека 

мандата. 
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 Вршилац дужности председника, односно 

члана Управног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну годину. 

 Председнику и члановима Управног одбора 

може припадати накнада за рад, под условима и 

према мерилима утврђеним актом оснивача.“ 

 

Члан 5. 
 

Члан 32. мења се и гласи: 

 „Надзорни одбор има три члана.  

 Председника и чланове Надзорног одбора 

именује и разрешава оснивач. 

 Један члан Надзорног одбора је из реда 

запослених у Архиву. 

 Члан Надзорног одбора из реда запослених 

именује се на предлог репрезентативног синдиката 

Архива, а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине запослених у Архиву. 

 У Надзорном одбору треба да буде заступљен 

један представик мање заступљеног пола. 

 За члана Надзорног одбора не може бити 

именовано лице које је члан Управног одбора Архива. 

 Председник и чланови Надзорног одбора 

именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. За свој рад одговарају 

оснивачу. 

 Оснивач може до именовања председника и 

чланова Надзорног одбора да именује вршиоце 

дужности председника и чланова Надзорног одбора, 

као и у случају када председнику, односно члану 

Надзорног одбора престане дужност пре истека 

мандата. Вршилац дужности председника, односно 

члана Надзорног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну  годину. 

 У случају спречености председника 

Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може 

заказати и њој председавати најстарији члан 

Надзорног одбора. 

 Председнику и члановима Надзорног одбора 

може припадати накнада за рад, под условима и 

према мерилима утврђеним актом оснивача.“ 

 

Члан 6. 

 

Члан 34. мења се и гласи: 

 „Ради успешнијег остваривања Законом 

утврђених функција у обављању стручне делатности 

у Архиву се образује Стручни савет Архива, као 

саветодавно тело. 

 Стручни савет разматра стручна питања из 

делокруга рада Архива и директору даје мишљења и 

предлоге везане за стручни рад Архива, даје сугестије 

и мишљења у креирању програма рада Архива, даје 

предлоге за развој и унапређење делатности заштите 

културних добара, даје сугестије и предлоге за 

сарадњу са установама и појединцима у области 

културе и осталих друштвених делатности, као и за 

уређивање других питања из области архивске 

делатности. 

 Стручни савет сачињавају директор и 

запослени у Архиву који обављају стручне послове 

заштите културних добара (архивисти, виши 

архивисти и архивски саветници). У раду Стручног 

савета, у зависности од питања која се разматрају, 

могу бити бирана лица и ван Архива. 

 У састав Стручног савета бирају се лица од 

високог стручног интегритета и ауторитета. 

 Седнице Стручнога савета сазива Директор и 

њима руководи. 

 При раду Стручног савета води се записник.“ 
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука, по добијању сагласности од 

стране оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Архива. 
 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

Виолета Павловић,с.р. 

 

60. На основу члана 41. Статута града Ваљевa (''Сл. 

гласник града Ваљева'' бр. 5/19) и члана 53. став 2. 

Пословника Скупштине града Ваљева (''Сл. гласник 

града Ваљева'' бр.20/22-пречишћен текст), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 16. марта 2023. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ 

 

I 
У Комисију за родну равноправност Скупштине града 

Ваљева именују се: 

 

председница: 

- Мила Грујичић, одборница 

 

заменик председника: 

- Марко Јовановић, одборник 

 

чланови: 

- Милана Нинковић, одборница 

- Жељко Трифуновић, одборник 

- Милена Досковић, одборница 

- Мирослав Томић, одборник 

- Ивана Крсмановић, одборница 

 

II 
Мандат Комисије за родну равноправност траје 

четири године односно до истека мандата Скупштине 

града Ваљева. 

 

III 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број:112 -437/2023-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
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61. На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (’’Службени гласник РС'', број  72/2009,  

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

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

 98/2013 –Одлука УС 

РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 - 

други закон, 9/2020 и 52/2021) и  члана 12. став 1. 

Правилника о начину и поступку избора чланова 

комисије за стручну контролу планских докумената, 

комисије за контролу усклађености планских 

докумената, комисије за планове јединице локалне 

самоуправе и комисије за стручну контролу 

урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде 

члановима комисије, као и условима и начину рада 

комисије (''Службени гласник РС'', број 32/19), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 16. 

марта 2023. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНAМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

 КОМИСИЈЕ  ЗА  ПЛАНОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 

I 
У Решењу о образовању Комисије за планове 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

22/20 и 24/20) у тачки II подтачке 1. и 4. мењају се и 

гласе: 

 

„1. др Игор Марић, дипломирани инжењер 

архитектуре из Београда, на предлог министра 

надлежног за послове просторног планирања – 

председник, 

4. Душица Пакевић, мастер дипломирани 

инжењер архитектуре, власник пројектног бироа 

„АДП КОНЦЕПТ“ Ваљево – члан,“ 

 

II 

Мандат новом члану Комисије, Душици 

Пакевић траје до истека мандата осталих чланова 

Комисије, именованих Решењем о образовању 

Комисије за планове града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 22/20). 

 

III 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112- 436/2023-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

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

47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева («Сл. гласник града 

Ваљева» број 5/19) и члана 14. став 3. Одлуке о 

оснивању Установе за галеријске послове „Модерна 

галерија Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ 

број 14/11, 12/12, 13/17 и 18/21), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној 16. марта 2023. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА   

УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

«МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО»   

 

I 
Именује се Управни одбор Установе за галеријске 

послове «Модерна галерија Ваљево» у следећем 

саставу: 

 

- председник 

1. Владо Додовић, представник локалне самоуправе 

 

- чланови 

2. Тајана Половина, представник локалне 

самоуправе 

3. Бранка Радовић, представник локалне самоуправе 

4. Горан Миливојевић, представник локалне 

самоуправе 

5. Љиљана Беха, представник локалне самоуправе 

 

II 
Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Бр: 112-441/2023-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

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

47/2018 и 111/2021- др.закон), члана 37. став 1. тачка 

14) Статута града Ваљева («Сл. гласник града 

Ваљева» број 5/19) и члана 17. став 3. Одлуке о 

оснивању Установе за галеријске послове „Модерна 

галерија Ваљево“ („Службени гласник града Ваљева“ 

број 14/11, 12/12, 13/17 и 18/21), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној 16. марта 2023. године, 

донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА   

УСТАНОВЕ ЗА ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

«МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО»   
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I 
Именује се Надзорни одбор Установе за галеријске 

послове «Модерна галерија Ваљево» у следећем 

саставу: 

 

- председник 

1. Милица Петковић, представник локалне 

самоуправе 

 

- чланови 

2. Ана Мијаиловић, представник локалне самоуправе 

3. Слободанка Васиљевић-Љујић, представник 

локалне самоуправе 

 

II 
Мандат именованим члановима траје 4 године. 

 

III 
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Бр: 112-442/2023-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

64.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 21.02.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''87.999'' 

Центру за социјални рад. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 0902, 

програмска активност 0902-0005, функционална 

класификација 070, извор финансирања 01, позиција 

79, економска класификација 463 – Трансфери 

осталим нивоима власти износ ''87.999'' динара. 

 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-226/2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

65.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 23.02.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''2.093.000'' 

Техничкој школи Ваљево. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 2004, 

програмска активност 2004-0001, функционална 

класификација 920, извор финансирања 01, позиција 

75, економска класификација 463 – Трансфери 

осталим нивоима власти износ ''2.093.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-243/2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 
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Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

66.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 03.03.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''500.000'' 

за Матичну библиотеку Љубомир Ненадовић Ваљево. 

 

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

оквиру: 

Раздела 4, Глава 3 - Матична библиотека Љубомир 

Ненадовић Ваљево, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, позиција 188, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору износ 

''500.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-288/2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

67.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 03.03.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''464.000'' 

за Интернационални уметнички студио Радован 

Трнавац Мића. 

 

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

оквиру: 

Раздела 4, Глава 9 - Интернационални уметнички 

студио Радован Трнавац Мића, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, уводи се позиција 281/1, економска 

класификација 422-Трошкови путовања ''100.000'' 

динара, позиција 282, економска класификација 423–

Услуге по уговору износ ''364.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-289/2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

68.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 
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града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 03.03.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''24.000'' за 

ОШ Нада Пурић. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 2003, 

програмска активност 2003-0001, функционална 

класификација 912, извор финансирања 01, позиција 

73, економска класификација 463 – Трансфери 

осталим нивоима власти износ ''24.000'' динара. 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-290/2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

69.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 03.03.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''251.420'' 

за рушење и уклањање објеката. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 490, извор финансирања 01, позиција 

128, економска класификација 423 – Услуге по 

уговору износ ''251.420'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-291 /2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

70.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021, 118/2021-др.закон и 138/2022), члана 49. 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019) и члана 7. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), Градоначелник 

града Ваљева дана 06.03.2023. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2023. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 19/2022, 1/2023), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ''1.000.000'' 

за Ватерполо клуб Валис. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 1301, 

програмска активност 1301-0001, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

100, економска класификација 481–Дотације 

невладиним организацијама износ ''1.000.000'' динара. 
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3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-294/2023-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

50. Одлука о додели Награде града Ваљева 1 

51. Одлука о приступању изради Плана развоја града Ваљева за период од 2023. 

до 2033.године 

5 

52. Одлука о управљању пијацама 7 

53. Одлука о облицима и начину остваривања сарадње Одељења комуналне 

милиције и Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Ваљева 

14 

54. Одлука о облицима и начину сарадње Одељења комуналне милиције 

Градске управе града Ваљева са овлашћеним организацијама и вршиоцима 

комуналне делатности 

16 

55. Одлука о додели новчане помоћи код отклањања, односно ублажавања 

последица проузрокованих пожаром на породичним стамбеним објектима на 

територији града Ваљева 

17 

56. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити у граду 

Ваљеву 

18 

57. Одлука о изменама и допунама Одлуке о повервању послова на изградњи 

Бициклистичког парка (BIKE PARK) у насељеном месту Дивчибаре 

20 

58. Програм организовања такси превоза на територији града Ваљева за период 

2023. година - 2027. година 
20 

59. Решење о дaвању сагласности на Одлуку о изменама Статута 

Међуопштинског историјског архива Ваљево 
21 

60. Решење о образовању Комисије за родну равноправност 23 

61. Решење о изменaма Решења о образовању Комисије за планове града Ваљева 24 

62. Решење о именовању Управног одбора Установе за галеријске послове 

«Модерна галерија Ваљево» 
24 

63. Решење о именовању Надзорног одбора Установе за галеријске послове 

«Модерна галерија Ваљево»   
24 

64. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-226/2023-06 25 

65. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-243/2023-06 25 

66. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-288/2023-06 26 

67. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-289/2023-06 26 

68. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-290/2023-06 26 

69. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-291/2023-06 27 

70. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-294/2023-06 27 
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