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22. септембар 2009. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
102. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2009.године («Службени гласник 

града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.09.2009. године  донео је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.У Одлуци о буџету града Ваљева за 2009.године 

(«Службени гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) 

мењају се следеће апропријације: раздео 3, глава 
402, функционална класификација 820, економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 

``500.000`` мења се износом `` 475.000``, уводи се 

економска класификација 483-Судска извршења 

износ ``25.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-383 /09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
103. На основу члана 69. став 2.Закона о буџетском 

систему ( «Сл.гласник РС» бр. 54/09), члана 49. 

Статута града Ваљева (« Сл. гласник града Ваљева 

» бр. 19/2008) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2009. годину («Сл. гласник града 

Ваљева» бр. 26/2008 ), Градоначелник града  

Ваљева, дана 14.07.2009. године, донео је:  
 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средтава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.годину («Сл. гласник града 

Ваљева», бр. 26/08,раздео 2- Градоначелник града 

и Градско веће, глава 03-Буџетска резерва, 

функционална класификација 130 , економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у укупном износу од       

324. 300, 00 динара ОШ «Милован Глишић» 

Ваљево, и то 304. 200, 00 за исплату  јубиларних 

награда за шест радника, а све по судској пресуди, 

и средства у износу од 20.100, 00 за неплаћену 

судску таксу. 

 

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

оквиру раздела 3 - Градска управа, глава 206 - 

ОШ«Милован Глишић», функционална 

класификација 912, и то износ од 304.200,00 на 

економску класификациу 483 - Новчане казне и 

пенали по решењу судова, а износ од 20.100,00дин. 

на економску класификацију 482 - судске таксе. 

 

3.Средства ће се уплатити на текући рачун ОШ« 

Милован Глишић »бр. 840-144660-29 . 

 

4.Ово Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-308/2009-09 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 
104.На основу члана 69. став 2.Закона о буџетском 

систему («Сл.гласник РС» бр. 54/09), члана 49. 

Статута града Ваљева («Сл. гласник града Ваљева 

» бр. 19/2008) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2009. годину («Сл. гласник града 

Ваљева» бр. 26/2008 ) , Градоначелник града  

Ваљева, дана  18.09.2009. године , донео је:  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средтава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.годину («Сл. гласник града 

Ваљева», бр. 26/08 , раздео 2 -  Градоначелник 

града и Градско веће, глава 03 -Буџетска резерва , 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 150.000,00 
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динара  Техничкој школи као помоћ за израду 

Монографије поводом  Јубиларне - 

седамдесетогодишње прославе Дана школе. 
 

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

оквиру раздела 3 - Градска управа, глава 301  -

Техничка школа, функционална класификација 

920,  економска класификација 423 - Услуге по 

уговору- услуге образовања. 

 

3. Средства ће се уплатити на текући рачун  

Техничке школе бр. 840-348660-02 . 

 

4. Ово Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број. 40-381/2009-09 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
105.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 

систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке 

о буџету града  Ваљева за  2009. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 26/08 и 

8/09) Градоначелник града Ваљева дана 21.09.2009. 

године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  

града  Ваљева за 2009.годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 26/08  и 8/09), 

раздео 2 – Градоначелник града и градско веће, 

глава 03 - Буџетска резерва, функционална 

класификација 130, економска класификација 

499 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства  у износу од 40.000динара Клубу 

``Арс Нова`` на име подршке за издавање 

књиге посвећене 40. годишњици од оснивања 

Друштва младих истраживача ``Владимир 

Мандић Манда``. 

2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се 

у оквиру раздела 2 Градоначелник града и 

градско веће, функционална класификација 

110 глава 001-Градоначелник града и градско 

веће, економска класификација 423-Услуге по 

уговору. 

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 379 /2009-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

106.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 

систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке 

о буџету града  Ваљева за  2009. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 26/08 и 

8/09) Градоначелник града Ваљева дана 21.09.2009. 

године  донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 26/08  и 8/09), раздео 2 – 

Градоначелник града и градско веће, глава 03 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства  у износу 

од 150.000 динара Гљиварском друштву Ваљева на 

име подршке манифестацији ``Дани гљива`` на 

Дивчибарама. 

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

оквиру раздела 2 Градоначелник града и градско 

веће, функционална класификација 110 глава 001-

Градоначелник града и градско веће, економска 

класификација 423-Услуге по уговору. 

3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 378 /2009-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

107.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском 

систему ( ``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке 

о буџету града  Ваљева за  2009. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 26/08 и 

8/09) Градоначелник града Ваљева дана 21.09.2009. 

године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 26/08  и 8/09), раздео 2 – 

Градоначелник града и градско веће, глава 03 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Текућа 

буџетска резерва, одобравају се средства  у износу 

од 28.624 динара на име набавке опреме 

Министарству унутрашњих послова, Ватрогасно 

спасилачкој чети Ваљево.  
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2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 2 Градоначелник града и градско 

веће, функционална класификација 110 глава 001-

Градоначелник града и градско веће, економска 

класификација 423-Услуге по уговору. 

3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 382 /2009-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
108. На основу члана 109. став 3. Пословника 

Скупштине града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 4/09), Секретар Скупштине 

града Ваљева даје 

 

ИСПРАВКУ  

ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 

 
У Одлуци о изменама Одлуке о 

општинским административним таксама 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 26/08)  

члан 7. Тарифни   број  7.  тачка 2. у алинеји 1. 

уместо броја ''5.777,00'' треба да стоји број 

''2.311,00'' а у алинеји  2. уместо броја ''2.311,00'' 

треба да стоји број ''5.777,00''. 

 

Ову исправку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-77/09-01/1 

 

Секретар 
Скупштине града Ваљева 

Никола Илић,с.р. 
 

 

 

_________________________ 
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Издавач:  Скупштина града Ваљева 
За издавача: Никола Илић, секретар Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Душко Милошевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта :glasnik@valjevo.org.yu 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број:840-742341843-24 са позивом на број 

по моделу 97 78 107 150604 
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