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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

107. На основу члана 32 Закона о ванредним 

ситуацијама («Службени гласник Републике Србије» 

број111/09), члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(«Службени гласник Републике Србије» број 129/07) 

и члана 49. Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 19/08) а на предлог Штаба за 

елементарне непогоде града Ваљева број 06-59/11-04  

од 26.08.2011 године Градоначелник града Ваљева 
доноси 

 

ОДЛУКУ 

О 

ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

I ПРОГЛАШАВА СЕ  ванредна ситуација на делу 

територије града Ваљева , у насељеним местима 

Сандаљ, Пакље, Стрмна Гора , Доње Стубо ,Горње 

Стубо, Сушица , Лелић , Богатић, Доње Лесковице и 

Горње Лесковице – услед наступања елементарне 

непогоде – суше . 

 

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а 

биће објављена у «Службеном гласнику града 

Ваљева» . 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 011-49/2011-01 

Датум: 26.08.2011 године 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

108. 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 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 

буџету  града Ваљева за 2011. годину (``Службени 

гласник  града Ваљева`` број 13/10 и 10/11), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.07.2011. године  

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/10) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 402-Центар за културу, функционална 

класификација 820, економска класификација 411-

Плате и доприноси запослених износ ``9.785.000`` 

мења се износом ``9.544.174``, уводи се економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ``163.596``, уводи се економска класификација 

485-Остале накнаде штете износ  ``77.230``. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-297/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

109. 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 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 

гласник  града Ваљева`` број 13/10 и 10/11), 

Градоначелник града Ваљева дана 05.08.2011. године  

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/10 и 10/11) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 008 - Фонд за 

грађевинско земљиште, функционална класификација 

660, економска класификација 451 - Обданиште износ 

``20.140.000`` мења се износом ``28.940.000``, глава 

007 - Фонд за путеве, функционална класификација 

490, економска класификација 451 - Инвестиције 

фонда за путеве износ ``3.000.000`` мења се износом 

``2.850.000``, глава 008 - Фонд за грађевинско 

земљиште, функционална класификација 

660,економска класификација 451-Канализациона и 

водоводна мрежа Дупљај, Јасенице износ ``4.000.000`` 

мења се износом ``3.800.000``, економска 

класификација 451 - Сеоски водоводи износ 

``6.000.000`` мења се износом ``5.700.000``, економска 

класификација 45 1- Субвенције ЈП Колубара Ровни 

износ ``10.000.000`` мења се износом ``9.500.000``, 

економска класификација 451 - Улагање у изградњу 

Храма и других верских објеката износ ``5.000.000`` 
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мења се износом ``4.750.000``, економска 

класификација 451 - Оперативни план вода износ 

``1.000.000`` мења се износом ``950.000``, економска 
класификација 451 - Постројење за прераду отпадних 

вода и водоводна мрежа износ ``1.000.000`` мења се 

износом ``950.000``,економска класификација 451-

Улагање у градски саобраћај износ ``13.800.000`` 

мења се износом ``13.150.000``, глава 009 - 

Инвестиције фонда за грађевинско земљиште, 

функционална класификација 620, економска 

класификација 451 - Дирекција - општа комунална 

потрошња износ ``194.000.000`` мења се износом 

``191.000.000``, раздео 3, глава 601 - Друштвена брига 

о деци, функционална класификација 911, економска 
класификација 426 - Материјал износ ``26.500.000`` 

мења се износом ``25.600.000``, раздео 2, глава 012 - 

Субвенције, функционална класификација 480, 

економска класификација 451-Субвенције у 

пољопривреди износ ``7.000.000`` мења се износом 

``6.650.000``, економска класификација 451-

Субвенције за запошљавање  износ ``10.000.000`` 

мења се износом ``9.500.000``, глава 014-Дотације, 

функционална класификација 850,  економска 

класификација 481 - Дотације за туризам износ 

9.162.680`` мења се износом  ``8.712.680``, глава 011-

Дирекција за робне резерве, функционална 
класификација 420, економска класификација 521-

Робне резерве износ ``6.000.000`` мења се износом 

``5.700.000``, раздео 3, глава 502 - Остали 

корисници,функционална класификација 810, 

економска класификација 481-Дотације-остале 

омладинске организације износ ``23.426.000`` мења се 

``22.276.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-344/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

110.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

члана 2. и става 12. члана 61. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС`` број 

54/2009,73/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

13/10 и 10/11), Градоначелник града Ваљева дана 

05.08.2011. године донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 13/10 и 10/11) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 008 - Инвестиције 

фонда за грађевинско земљиште, функционална 
класификација 660, економска класификација 451 - JP 

ОСА - станоградња износ ``1.000.000`` мења се 

износом ``0``, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 
``614.635`` мења се износом ``1.614.635``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-345/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
111.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 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 

гласник  града Ваљева`` број 13/10 и 10/11), 

Градоначелник града Ваљева дана 05.08.2011. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 13/10 и 10/11) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 601 - Друштвена брига 

о деци, функционална класификација 911, економска 
класификација 426 - Материјал износ ``25.600.000`` 

мења се износом ``25.282.500``, уводи се економска 

класификација 515 - Остала основна средства износ 

``317.500``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-347/11-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
112.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 
(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10) 

Градоначелник града Ваљева дана 20.06.2011. године 

донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
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класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 50.000 динара 

Миломиру Весић из Лукавца. 

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

оквиру раздела 2, глава 005, функционална 

класификација 070, економска класификација 472 - 

Накнаде из буџета у случају смрти износ 50.000 

динара, а реализоваће се према приложеној 

документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 264 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

113.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10 и 

11/11) Градоначелник града Ваљева дана 08.07.2011. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 30.000 динара за 

манифестацију Петровдански дани . 

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

оквиру раздела 3, глава 408, функционална 
класификација 820, економска класификација 424 - 

Специјализоване услуге - Петровдански дани износ 

30.000 динара, а реализоваће се према приложеној 

документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 302 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
114.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града  Ваљева за  2011. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 13/10 и  

 

 

10/11) Градоначелник града Ваљева дана 08.07.2011. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 1.000.100 динара 

на име покрића трошкова Градске управе за развој, 
привреду, урбанизам и комуналне послове и 

Градоначелника града. 

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

оквиру раздела 2, глава 001, функционална 

класификација 110, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору износ 141.100 динара, раздео 3, 

глава 001, функционална 410, економска 

класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 

износ 859.000 динара, а реализоваће се према 

приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-293/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

115.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 13/10 и 

10/11) Градоначелник града Ваљева дана 18.07.2011. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 2.000.000 динара 

недостајућих средстава за позицију Порези, 

обавезе,таксе, казне.  

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

оквиру раздела 2, глава 015, функционална 

класификација 490, економска класификација 482 - 

Порези таксе казне износ 2.000.000 динара, а 
реализоваће се према приложеној документацији. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-312 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

116.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10 и 

10/11) Градоначелник града Ваљева дана 18.07.2011. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 300.000 динара 

недостајућих средстава за позицију Специјализоване 
услуге.  

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

оквиру раздела 2, глава 015, функционална 

класификација 490, економска класификација 424 - 

Специјализоване услуге износ 300.000 динара, а 

реализоваће се према приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-313 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

117.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10 и 

10/11) Градоначелник града Ваљева дана 18.07.2011. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 100.000 динара на 

име недостајућих средстава за исплату сталних 

трошкова. 

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

оквиру раздела 2, глава 001, функционална 

класификација 110, економска класификација 421 - 

Стални трошкови износ 100.000 динара, а реализоваће 

се према приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 317 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

118.На основу члана 70.  Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/10 и 

101/10), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 14. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2011. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 13/10 и 10/11) 

Градоначелник града Ваљева дана 21.07.2011. године  

донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Стална буџетска резерва, 

одобравају се средства општини Љиг у износу од 

300.000 динара на име санирања последица 

временских непогода од 28.05.2011. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 2 - Градоначелник Града и Градско 

веће, глава 015, функционална класификација 490, 

економска класификација 484 - Накнада штете 

настале услед елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 322 / 2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

119.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 13/10 и  

 



Број 11 Службени гласник града Ваљева      26.  август   2011. године Страна 5 

 
10/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.07.2011. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 60.000 динара на 

име реализације манифестације ``Дани купине 2011.`` 

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

оквиру раздела 2, глава 015, функционална 

класификација 490, економска класификација 424 - 

Учешће града у пољопривредним манифестацијама 

износ 60.000 динара, а реализоваће се према 

приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-326 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

120.На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( 

``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10 и 

10/11) Градоначелник града Ваљева дана 08.08.2011. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 1.000.000 динара 

на име изградње Обданишта у МЗ Градац. 

2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се у 
оквиру раздела 2, глава 008, функционална 

класификација 660, економска класификација 451 - 

Обданиште износ 1.000.000 динара, а реализоваће се 

према приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-346 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

121.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

73/2010,101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08) и 
члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

13/10 и 10/11) Градоначелник града Ваљева дана 

16.08.2011. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), раздео 2 - Градоначелник града 
и Градско веће, глава 003 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 430.891 динара на 

име oбезбеђења средстава за исплату отпремнине 

запосленом за чијим радом је престала потреба услед 

организационих промена. 

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

оквиру раздела 2 Градоначелник града и Градско 

веће, глава 011 Дирекција за робне резерве, 

функционална класификација 420, економска 
класификација 414 - Социјална давања запосленима 

износ 430.891 динара, а реализоваће се према 

приложеној документацији. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-352 /2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

________________________________ 
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