1. ПРИСТИГЛА ПИТАЊА ГРАЂАНА О КОМУНАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА
Преглед садржи питања грађана која се првенствено односе на комуналне проблеме који их муче. Покушали
смо да их групишемо по темама тако да је на сличан начин могуће груписати и евентуалне одговоре.
Водовод и канализација

1. Да ли су предвиђена средства за израду идејног пројекта канализације у МЗ Петница (насељена места
Петница и Бујачић)? Ово је обећано још пре четири године

2. Да ли је предвиђена ревизија грађевинског пројекта канализационе мреже за Смрдан- део насељеног
места Петница? Пројект је за ово насеље грађани су урадили својим средствима. Да ли је предвиђена
примарна канализациона мрежа за ово насеље?

3. Да ли ће бити решен проблем отпадних вода из Истраживачке станице у поток Поцибраву која се улива
у Бању само 300 метара ниже?

4. Да ли су у буџету обезбеђена средства за чишћење канала за скупљање атмосферских падавина у МЗ
Петница?

5. Мештани Кланице, Ваљевске Лознице и Веселиновца су у великој поплави 2014. остали без својих
бунара и једино решење за њих била је вода из градског водовода. Током 2018. или 2019. године од
домаћинстава у овим селима прикупљен новац за израду пројекта за довођење воде до њихових
домова. Тај пројект није урађен, па грађани питају шта се догодило са њиховим новцем.
6. Када ће села око бране Стубо-Ровни добити водовод?

7. Мештани Сандаља, Пакаља, Стуба и Стрмне Горе живе у непосредној близини фабрике воде на
акумулацији Стубо-Ровни, а без здраве пијаће воде остају по неколико месеци годишње. Да ли је бар у
пројекту изградња цевовода дужине око 3 км. до постојећег резервоара „Висока“ у Стубу? На тај начин
био би решен проблем поменутих насеља, а посредно и свих корисника водовода „Кукаљ“.
Улице и путна инфраструктура

1. Да ли ће бити изграђен пут између предузећа „Арго“ и Петничког језера? Најављује се сваке од
последњих осам година.

2. Да ли ће се наћи средства за уређење пешачких стаза које повезују Петничку пећину,
Истраживачку станицу, цркву, Петничко језеро и СРЦ Петница?

3. У неколико кућа у Петници живе деца са посебним потребама, а до тих кућа нема путева којима се
може прићи аутомобилом. Много пута је у прошлих осам година обећавано бар пресипање ових
путева, али ништа није урађено.

4. Да ли ће се наћи средства за избегавање летњег саобраћајног колапса на путу уз реку Градац?
5. Шта се догађа са изградњом бициклистичких стаза која се годинама најављује?
6. Мост на Колубари између Лукавца и Шушеоке је срушен. Да ли ће и када бити обновљен?
7. Када ће бити завршен пут у Пријездићу уништен тешким камионима каменолома?
8. Када ће бити урађен пут у Сандаљу, крак Табића раван-манастир Лелић, дуг два километра, где
има тридесетак домаћинстава. Овај пут би повезао лелићки манстир са манастиром у Јовањи.
Урбанистички планови, старе грађевине

1. Већи број грађана из МЗ Градац интересовао се о току израде и усвајања Плана генералне регулације
Градац. По њиховим речима, тај посао се месецима налази на мртвој тачки, а на до сада постављена
питања о томе добијали су различите одговоре. Посебно иритира што је на званичној интернет
презентацији града најављено да се тај план може видети под одредницом Документи/Планска
документа Града Ваљева/Планови у изради. Када покушате да отворите неки од докумената означен у
менију добија се одговор-Страница није пронађена.
2. Шта се догодило са пројектом промене намене зграде у Улици војводе Мишића 21? Првобитна намера
је била да се она уреди као будућа Градска кућа, али је тај пројект, после још неутврђене количине
утрошеног новца грађана, дефинитивно одбачен. Потом смо чули обећање да ће зграда бити

претворена у изложбени простор Модерне галерије, да ће постати Музеј фантастике, итд. а сада се
чини да сви ти планови стоје на мртвој тачки.
3. Ко, чијим средствима и по каквом пројекту обавља радове на згради старе железничке станице у
Ваљеву? Радови су започели у децембру 2018, изгледа да још увек трају, а да на градилишту не постоји
табла са законом прописаним информацијама о инвеститору, пројектанту, извођачу радова и роковима
за њихово извођење.
4. Постоје ли у буџету средства потребна да се промени намена некадашње зграде Шесте школе?

5. Годинама се најављује доградња обданишта у Насељу ослободилаца Ваљева. Да ли ће у буџету бити
средстава за то?
Јавна расвета
1. Да ли ће бити пронађена средства за уличну расвету до спомен-обележја Миленку Павловићу у
Бујачићу? Ово је најављено пре три године, у међувремену су постављени бетонски стубови од Гајине
па трасом пута до спомен-обележја.

2. Пре извесног времена градоначелник се у Обреновцу састао са директором ЕПС-а. Да ли је том
приликом било речи и о реконструкцији средњенапонске и нисконапонске мреже у средњем делу
Петнице? Да ли је уопште договарана реконструкција дистрибутивне мреже у граду и ближој околини,
или се говорило искључиво о Дивчибарама?

3. У буџету су предвиђена знатна средства за јавну расвету (78 600 000 динара). Да ли се планира замена
класичних светиљкама ЛЕД светиљкама чиме би се и до 10 пута могла смањити потрошња електричне
енергије.
Заштита животне средине, енергетска ефикасниост

1. Да ли ће се наћи средства за чишћење Петничког језера? Обећано пре четири године.
2. Да ли су планирана средства за затварање „привремене“ градске депоније?
3. Да ли ЈКП „Топлана-Ваљево“ планира затварање или замену горива у котларници код Друге основне
школе и вртића „Видра“ која још увек ради на лигнит!

4. Да ли је и колико средстава у буџету предвиђено за садњу дрвећа на јавним површинама?
5. Да ли неко размишља о увођењу пречистача ваздуха у предшколским објектима и школама?
6. Да ли су решени имовински односи за халу „Партизана“ где се планира улагање од 21 милион из
програма 17-енергетска ефикасност?

7. Да ли ће и када у градском буџету бити озбиљних средстава за извођење пројеката из области смањења
аерозагађења? Да ли градско руководство рачуна на подршку Републике у прибављању средстава за
ову намену? Да ли Ваљево има пројекте ове врсте са којима би могло да конкурише за средства у
расположивим фондовима за заштиту животне средине?
Остало

1. Да ли ће икада бити отворена амбуланта у Петници, најављена пре четири године од једног министра,
једног народног посланика и једног градоначелника?

2. Када ће коначно бити одређен управљач природног добра Петничка пећина? Пре извесног времена
утрошена су значајна средства,а ово природно добро све је запуштеније јер нико о њему не брине!

3. Када ће се наћи средства за изградњу фудбалског терена у Петници?
2. ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ ЗА ИЗРАДУ БУДУЋИХ НАЦРТА БУЏЕТА ГРАДА
Овај део предлога садржи углавном замисли које потичу од предлагача из Локалног фронта, али су прва два
предлога су нам стигла од грађана Ваљева.
Прелазак са класичних светиљки јавне расвете на економичније ЛЕД светиљке

Предлог нашег суграђанина састоји се у следећем:
1. При планирању нових линија јавне расвете у техничкој спецификацији захтевати искључиво ЛЕД
светиљке
2. Одредити за сваку годину број класичних светиљки које ће бити замењене ЛЕД светиљкама
3. Замењене исправне класичне светиљке користити за замену прегорелих светиљки на местима где то
буде потребно.
Износ који Град исплаћује родитељима за рођење првог детета
Да ли је тачно да су у буџету предвиђена средства од по 40 000 динара за свако прворођено дете? Мој предлог
је да се износ смањи на 20 000, али да се додељује за свако рођено дете.
Одлука о накнади за ванредни превоз
Од укидања Дирекције за урбанизам, у новембру 2016. нису дефинисани тзв. управљачи за локалне и
некатегорисане путеве, нити постоји одговарајућа градска одлука о таквим путевима, какву захтева и нови
Закон о путевима из 2018. године.
Захтев да градска управа изради ова акта и предложи их Скупштини одборник Љубомир Радовић писмено је
доставио градоначелнику Гвозденовићу у септембру 2017.
Скупштина града је 30. новембра 2018. године, на предлог одборника Радовића, усвојила закључак да се
приступи изради Одлуке о некатегорисаним путевима. Градском већу је овим закључком наложено да предлог
одлуке Скупштини достави у року од 60 дана од дана доношења закључка.
Тај рок истекао је 31. јануара 2019. Град Ваљево још нема захтевану одлуку.
Град Ваљево, дакле, годинама не наплаћује накнаду за ванредни превоз од привредних субјеката који својим
тешким возилима за превоз камена, руде или дрвета и дословно уништавају локалне и некатегорисане путеве на
подручју града. Истовремено, од градских функционера непрестано слушамо да нема довољно средстава за
одржавање ове врсте путева.
Предлажемо градоначелнику и градској управи да у најкраћем могућем року сачине предлоге потребних одлука
и пропишу плаћање накнаде за ванредни превоз привредним субјектима који овакав превоз обављају.
Уколико закључак Скупштине не буде реализован, сматраћемо да постоје озбиљне индиције да се овде ради о
трговини утицајем и да функционери града свесно избегавају наплату накнаде за ванредни превоз, чиме неке
привредне субјекте доводе у повлашћени положај, притом наносећи директну штету приходима градског
буџета.
Спречавање злоупотреба јавних ресурса (1)
Локални фронт већ две или три године непрестано упозорава на појаве злоупотребе јавних ресурса, посебно у
делу буџета који се тиче финансирања неких програма јавног информисања који су новцем свих грађана у
једном тренутку били претворени у билтене Српске напредне странке. Поједини медији чак су се исказали
пласирањем увреда и неистина о удружењима грађана и независним одборницима Скупштине града.
Јавне ресурсе злоупотребио је крајем 2019. године и тадашњи највиши функционер Града, објављујући на
званичној градској интернет презентацији политичке памфлете, украшене притом још и амблемом СНС. Овај
поступак осуђен је посебним решењем којим је директор Агенције за спречавање корупције, изрекао меру
упозорења Слободану Гвозденовићу и обавезао да га да се убудуће у свему придржава Закона о борби против
корупције.
Мера благог упозорења (за разлику од мера изречених другим прекршитељима из Ваљева током ове године) и
период од неколико месеци (новембар 2019.-септембар 2020.) од подношења пријаве Локалног фронта до
пристизања коначног решења, откривају, на жалост, политичку обојеност директора Агенције за спречавање
корупције. То одаје и указивање на придржавање Закона о борби против корупције, који је престао да важи пре
дана пристизања решења.
Што је најгоре, инкриминисано саопштење Гвозденовића још увек није уклоњено са званичне интернет
презентације Града. Једини уступак начињен је тиме што је са пратеће фотографије уклоњен амблем СНС, што
злоупотребу јавних ресурса не чини блажом.
Спречавање злоупотреба јавних ресурса (2)
Јавности је познато да постоји извештај Државне ревизорске институције од 6. јуна 2019. године у којем се,
поред осталог, наводи да су током 2018. године утврђене неправилности у обрачуну и исплати плата за

изабрана лица у Граду Ваљеву, на основу којих су појединим функционерима у дужем временском периоду
зараде биле исплаћиване по коефицијентима вишим од оних које прописује Закон о платама у државним
органима и јавним службама.
Познато је такође да је по објављивању поменутог извештаја било више захтева да функционери који су на овај
начин оштетили буџет врате Граду незаконито обрачуната и плаћена средства. Од стране градске управе и
садашњих функционера није било никакве реакције на ове захтеве, сем одговора да буџетска инспекција није
наложила враћање ових средстава.
Стога је одборник Љубомир Радовић 30.октобра ове године доставио писмо градоначелнику Гојковићу у којем
га подсећа на налаз Државне ревизорске институције и пита да ли је, као директни налогодавац, градској
буџетској инспекцији издао налог да обави контролу поменутих прекршаја.
На ово питање до овог тренутка није стигао никакав одговор.
Оба наведена примера веома речито говоре о круцијалној важности потпуног имплементирања усвојеног
Локалног антикорупцијског плана, на чему ће Локални фронт и даље посебно инсистирати. Као и у претходном
случају, изостанак реакције надлежних градских служби за нас ће значити наставак понашања по „правилима“
функционисања партијске државе и постојање „недодирљивих“ у номенклатури странке на власти.

Капиталне инвестиције
У најновијем нацрту буџета Града постоји обавезни прилог који се, ове године односи на период 2021.-2023.
година. Као и обично табела овог прилога у суштини је само списак лепих жеља, понекад и чистих
предизборних обећања која ће бити гурнута у прикрајак до следеће изборне кампање.
Највећи недостаци ових табела су честе промене од године до године. Листа капиталних инвестиција мења се
по недефинисаним правилима. Пример: за 2016. годину били су планирани и пројекти топлификације града,
изградње затвореног базена, Сувоборска улица и заобилазни пут. У 2017. рођени су нови капитални пројекти:
индустријска зона са набавком земљишта, реконструкција Градске куће у Улици воводе Мишића 21,
Међурегионални информативни центар, водовод Ваљево-Бранковина… Листа се практично из корена мења за
2018. годину, искрсава уређење индустријске зоне „Стефил“, опремање нове парцеле у Привредној зони, Улица
Мирка Обрадовића, постројење за прераду отпадне воде на Дивчибарама, реконструкција Улице Вука
Караџића, итд.
Промене у прегледу капиталних пројеката су природне и разумљиве. Оно што притом није добро јесте потпуна
нетранспарентност поступака по којима неки пројекти доспевају у планове или из њих бивају уклоњени. Стиче
се утисак да се пројекти рађају и нестају хировитим одлукама појединих градских (или још горе партијских
функционера) или на основу брзоплетих обећања министара, председника и председница влада, чак
председника Републике. Овај утисак потврђује анализа наступа доскорашњег градоначелника на ТВ Инфо24
(наступи су плаћени новцем ваљевских пореских обвезника). И нови градоначелник је буџет за 2021. најавио
као „реалан буџет уз инвестиције“, иако се у овом тренутку чини да у ће простору инвестиција средстава бити
само за неке мање и јефтиније пројекте.
Локални фронт сматра да се ови недостаци могу избећи најпре тиме што би се у поступак предлагања
пројеката који се сматрају капиталним увео елемент процене јавног интереса, односно интереса грађана и
привреде Ваљева за извођење сваког појединог пројекта. Оваква пракса, штавише, већ је прописана (досадни
смо) Локалним антикорупцијским планом, мера 12.2. налаже да се усвоји акт којим ће бити прописани
критеријуми за давање статуса објекта од посебног значаја за развој града Ваљева, као и процедура за
одлучивање о овом питању.
Пројекти који прођу филтер процене јавног интереса и доспеју у класу планираних не би смели без икаквог
образложења да нестају из табеле капиталних пројеката. Наш захтев је да се, уз сваки извештај о извршењу
буџета (или бар уз извештај о завршном рачуну буџета) приложи и текстуални или табеларни преглед
извршења по појединим ставкама. Извештаји би свакако морали да садрже и образложења за уклањање
пројеката са листе капиталних инвестиција, уз кратак приказ трошкова који су у међувремену евентуално
настали делимичним извођењем пројекта (пример: трошкови настали у реконструкцији тзв.Градске куће и
трошкови израде измењеног пројекта који није никада реализован).
На овај начин стручна јавност и грађани имали би потпунији увид у пројекте који се нуде као капитални,
посебно још у поступку процене јавног интереса. Транспарентан поступак утврђивања јавног интереса смањио
би ризик од трговине утицајем, а анализа насталих расхода буџета била би озбиљна опомена за функционере
који су се залагали за извођење сличних пројеката (пример: ТИЦ, МИЦ).
Још једна примедба у расправи о капиталним инвестицијама: непрестано се мешају (намерно или не) појмови

индустријска зона и привредна зона, тако да је понекад тешко одредити о којој од две зоне је реч. Ова
непрецизност, допуштена у изјавама за медије, не сме се понављати у актима какав је буџет. Границе ових
зона прецизно су утврђене одлуком о оснивању индустријске зоне „Стефил“ и Планом генералне регулације
„Привредна зона“.

Стручни надзор над извођењем радова
Сугестије Локалног фронта о овој теми тичу се појаве неквалитетног извршавања радова по јавним набавкама
које расписује градска управа. Нема грађанина који није приметио да се недавно обновљене улице поново
прекопавају, крпе и поправљају, да су готово неприметни наплаћени радови на чишћењу водотока другог реда,
да су све чешћи кварови на водоводној мрежи…
Веома честа ( и изгледа све чешћа) појава у јавним набавкама носи назив „накнадни радови који нису били
предвиђени пројектом“. Уколико буде потребно, Локални фронт ће евидентирати сваки овакав догађај
појединачно и покушати да идентификује субјекте чији пројекти често захтевају накнадне радове. Креирање
листе оваквих субјеката могао би бити добар индикатор за градску управу у будућим јавним набавкама.
Град кроз јавне набавке плаћа и добављаче чија обавеза је стручни надзор над извођењем радова. Ове године
та услуга ће нас стајати скоро 8 милиона динара, на што ће вероватно бити плаћен и ПДВ од 20%. Кад год и
где год уочимо недостатке у извршеним радовима тражићемо од извођача грађевинске дневнике, гаранције да
ће у градњи бити употребљен прописани квалитет материјал и осталу документацију.

Не знамо да ли ћемо тражену документацију и добити, јер се све више чини да је у Карађорђевој 64 и даље
суспендован Закон о доступности информација од јавног значаја. (Примери: никада није достављена тражена
документација која се односи на пресипање путева у Ваљевској Лозници агрегатом са превисоким садржајем
јаловине, нисмо успели да дођемо до листе највећих пореских дужника у граду, што је некада било
објављивано бар једном госишње…).
Али, и изостанак одговора довољно говори, зар не?

Нови Закон о јавним набавкама и ваљевски ЛАП
Једна од наших најкрупнијих замерки у овој расправи такође има везе са јавним набавкама и односи се на
„Правилник о начину и поступку спровођења јавних набавки, набавки испод прагова и набавки на које се
закон не примењује у градској управи Града Ваљева“. Овај правилник, у складу са законом, донела је
начелница градске управе 1. септембра ове године.
Детаљна анализа одредби овог акта још није извршена, али се добро види један пропуст који се нама чини
огромним, а за начелницу градске управе изгледа није од претеране важности.
Наш став оправдава много помињани Локални антикорупцијски план. Цитирамо: Циљ 14.1. је смањење и
контрола дискреционих овлашћења приликом доношења одлука о типу јавних набавки које ће бити расписан.
Овај циљ треба достићи мерама које ће бити унете у нови градски Правилник најкасније три месеца по
ступању на снагу новог Закона о јавним набавкама.
Ево шта је све до 30. септембра требало да предвиди градски Правилник о јавним набавкама, а то није учинио:
Успостављање обавезе додатног образложења околности, потребе и оправданости за спровођење мешовитих
јавних набавки
Успостављање обавезе да се у случају јавних набавки мале вредности (вредности мање од 500.000 динара)
позив
за достављање понуде упућује најмање једном понуђачу који врши делатност која је предмет јавне набавке, а да
уколико то није могуће, обавезно постоји образложење такве одлуке
Успостављање обавезе дефинисања разлога хитности
Успостављање обавезе да се сва документа која настају у поступцима јавних набавки јавно објављују
Дефинисање врсте јавних набавки које спроводи град Ваљево, а у којима је обавезно укључивање
представника јавности -грађанског посматрача
Индикатори
Избор правих индикатора којима ће се мерити успешност извршавања појединих програма и оправданост
улагања новца грађана у те програме озбиљан је и осетљив посао.
Наш утисак је да су у већини позиција програмског буџета индикатори одабрани насумце, произвољно, понекад
и без икакве везе са програмом чије извршење треба да мере. Примере за ову тврдњу већ смо наводили у

јавности: циљна вредност од свега 10 дана годишње са прекомерним загађењем ваздуха, индикатори који о
нечему говоре „да“, а о нечем другом „не“, цифре о одржавању зелених површина које заузимају више од
половине укупне површине градског подручја.
Локални фронт предлаже следеће: после усвајања Одлуке о буџету Града Ваљева за 2021. годину одредити у
градској управи службеника (или више њих) чији би задатак био да раде на припреми тзв. грађанског буџета.
Ова обавеза није нова: Локални антикорупцијски план захтева да се то обави до 31.децембра. Неће бити
страшно ни ако грађански буџет угледа светло дана до пролећа…
У градској управи свакако има службеника који ће на једноставан начин умети да објасне чему служе поједине
ставке у буџету и како се може проверити учинак утрошеног новца. Када једном почне да се размишља на тај
начин, биће пронађени и јасни и прецизни индикатори у свим програмима.
Локални фонт предлаже још нешто: да свака организација цивилног друштва, свако ко конкурише за
финансирање својих пројеката из буџета, свако спортско или друго друштво, назначи индикаторе којима ће се
мерити квалитет њиховог рада и оправданост трошења средстава грађана. Анализом достизања предвиђених
индикатора тамо где се одлучује о расподели средстава за сличне програме лако ће моћи да се оцени која
организација је оправдала утрошена средства, а која није задовољила.
У самом тексту Локалног антикорупцијског плана, градска управа признала је да су за „спровођење ове
активности потребни додатни услови у смислу консултантских услуга“. Можда је и то пут до добрих
индикатора.

Календар за спровођење Локалног антикорупцијског плана
Посебни прилог у овом одељку је календар догађања предвиђених за имплементирање, спровођење, ЛАП-а у
овој години. Као и обично, органи Града лежерно су се односили према преузетим обавезама тако да је први
део календара већ поодавно иза 15.децембра 2020.
Овај календар није намењен службеницима и функционерима Града којима је ЛАП прописао и орочио низ
обавеза и задатака. Објављујемо га као индикатор којим ћемо мерити искреност и озбиљност рада градске
управе. До краја ове и у наредним годинама.
Не више у борби против корупције, јер ту борбу је наша градска управа већ изгубила. Нови закон није случајно
назван Закон o спречавању корупције.
Локални фронт се ни до сада није задовољавао борбом против корупције у Ваљеву. Ми настојимо да корупцију,
уз помоћ грађана, спречимо.
3. ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНЕ У НАЦРТУ БУЏЕТА ЗА 2021.
Конкретне предлоге Локални фронт има само за измене у Програму 6-Заштита животне средине. Предлози се
састоји у томе да средства која су у Нацрту буџета опредељена за субвенционирање ЈКП „Топлана-Ваљево“
буду преусмерена на финансирање два нова пројекта који ће, по нашем мишљењу, у ситуацији док се боримо и
са епидемијом, умањити штетне по здравље последице удисања загађеног ваздуха у тренуцима када расте
концентрација опасних материја.
(1)
Из програма 0401-0001 (Управљање заштитом животне средине), са економске класификације 451 (Субвенција
за опремање ЈКП Топлана-Ваљево) износ од 8 760 000 динара пребацити у програм 0401-0002 (Праћење
квалитета елемената животне средине), на економску класификацију 424 (Специјализоване услуге мерења
загађености вазадуха, воде и буке).
Образложење:
ЈКП „Топлана-Ваљево“ у претходној години остварила је добит од скоро 7,5 милиона динара, од чега ће по
одлуци Скупштине града 20% бити уплаћено оснивачу, Граду Ваљеву, 20% запосленима, на име доприноса
пословном успеху, док ће 60% добити остати нераспоређено. Да новац из буџета и идуће године не би кружио
из буџета у приходе „Топлане“ и натраг у буџет, предлажемо да се поменути износ преусмери у програм 04010002 и на тој основи планира, пројектује и покрене систем упозоравања и обавештавања о концентрацијама
полутаната опасним по здравље. Систем би деловао у реалном времену и упозоравао грађане Ваљева, посебно
из осетљивих група, да је боравак на отвореном простору опасан по здравље.

(2)
Средства за програм 1102-0007 (Производња и дистрибуција топлотне енергије) у износу од 12 500 000 динара,
са економска класификације 451 (Субвенција за набавку горива) пренети такође на програм 0401-0002
(Праћење квалитета елемената животне средине).
Образложење
Други пројект у програму 0401-0002 могла би бити набавка већег броја стабилних и покретних уређаја за
мерење концентрација честица ПМ10, ПМ 2,5 и концентрација бензо(а)пирена, на што посебно упозорава
извештај Агенције за заштиту животне средине за 2017.годину. На тај начин била би пројектована и остварена
еластична мрежа мерних места чија сврха би била да брзо и прецизно идентификује појединачне велике
загађиваче ваздуха на подручју града, после чега би следиле мере за њихово постепено елиминисање или
прилагођавање.
С обзиром да трошкови остваривања оба предложена пројекта још нису познати, врло је вероватно да у ове
сврхе током 2021. године неће бити потребно утрошити укупни тражени износ, што би значило да би се део
средстава и даље могао користити за субвенционирање ЈКП „Топлана-Ваљево“.

Ваљево, 15.12.2020.
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