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ГОДИНА  XХХ    БРОЈ 11 

 

12.   новембар   2009. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

115. 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 

општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник 

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

Ваљева дана 13.10.2009. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 408, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423- Услуге по уговору износ 

``1.070.000 ``мења се износом ``1.064.230``, уводи 

се економска класификација 482-Порези,обавезе, 

таксе износ ``5.770``. 

2.Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-420/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
116.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 

општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник 

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

Ваљева дана 19.10.2009. године донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године  («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 1, Скупштина града, глава 

001, функционална класификација 110, економска 

класификација 423- Услуге по уговору износ 

``1.600.000`` мења се износом ``1.580.000``, 

економска класификација 421-Стални трошкови 

износ ``60.000`` мења се износом ``80.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-426/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

117.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 

општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник 

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

Ваљева дана 19.10.2009. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године  («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, Градоначелник и градско 

веће, глава 001, функционална класификација 110, 

економска класификација 423- Услуге по уговору 

износ ``3.547.624`` мења се износом ``3.877.627``, 

економска класификација 421-Стални трошкови 

износ ``200.000`` мења се износом ``235.000``, 

економска класификација 416-Награде, бонуси и 

остали расходи износ ``1.300.000`` мења се 

износом ``1.235.000``, глава 015, Остали расходи 

буџета, функционална класификација 490, 

економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``3.000.000`` мења се износом 

``3.400.000``, економска класификација 441-

Отплата камата износ ``14.000.000`` мења се 

износом ``13.300.000`` .  
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2.Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-427/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

118.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 

општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник 

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

Ваљева дана 23.10.2009. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године  («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, Градоначелник и градско 

веће, глава 011, функционална класификација 420, 

економска класификација 423- Услуге по уговору 

износ ``825.000`` мења се износом ``812.000``, 

економска класификација 426-Mатеријал износ 

``660.000`` мења се износом ``627.000``, економска 

класификација 416-Награде,бонуси износ 

``300.000`` мења се износом ``346.000``.  

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-434/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

119.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 

општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  

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

Ваљева дана 28.10.2009. године  донео је: 

   

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године  («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 601, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421- Стални трошкови износ 

``21.000.000`` мења се износом ``19.950.000``,  

економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``630.000`` мења се износом 

``930.000``, економска класификација 425-Текуће 

поправке и одржавање износ ``6.950.000`` мења се 

износом `` 7.300.000``економска класификација 

512-Машине и опрема износ ``7.330.000`` мења се 

износом ``7.730.000``.  

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 

Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-436/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

120.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 општине Ваљево``број 22/07, «Службени 

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

града Ваљева дана 04.11.2009. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године  («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 302, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 511- Зграде и грађевински објекти 

износ ``1.120.000`` мења се износом ``1.064.000``,  

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``450.000`` мења се износом 

``506.000``.  

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-448/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
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121.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 

општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник 

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

Ваљева дана 12.11.2009. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2009.године  («Службени гласник града 

Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, Дирекција за робне 

резерве, глава 011, функционална класификација 

420, економска класификација 423- Услуге по 

уговору износ ``812.000`` мења се износом 

``783.750``, економска класификација 425-Текуће 

поправке и одржавање износ ``61.000`` мења се 

износом ``89.250``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-459/09-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
122.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'' број 72/2009), члана 2. 

Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга 

у дечијим установама (''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 

6/96) , члана 3. Одлуке о градским управама града 

Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.24/08 ) и 

Закључка Градског већа града Ваљева бр.38-

16/2009-09 од 01.09.2009. године, Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове Ваљево, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У 

УСТАНОВИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА ''МИЛИЦА НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ  

 

I 
Утврђује се висина цене услуга за 

целодневни боравак у Установи за децу 

предшколског узраста ''Милица Ножица'' у Ваљеву 

за новембар и децембар 2009. године и то : 

 

1. По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу од 

370.715,00 ,а у дневном износу од 17.653,00 

динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају 

припремни предшколски програм у месечном 

износу од 296.572,00 ,а у дневном износу од 

14.122,00 динара. 

 

2. По детету 
-за целодневни боравак у месечном износу од 

15.000,00 ,а у дневном износу 714,00 динара; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 12.000,00 ,а у 

дневном износу 571,00 динара 

 

II 

Учешће родитеља у цени услуга утврђеној 

по детету у месечном износу у тачки 2. овог 

решења, утврђује се у висини од  20% и то: 

-за целодневни боравак 3.000,00 динара месечно 

,односно 143,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма 2.400,00 динара месечно,односно 114,00 

динара дневно. 

 

III 
Ступањем на снагу овог Решења престаје 

да важи Решење о утврђивању цене услуга у 

Установи за децу предшколског узраста ''Милица 

Ножица'' у Ваљеву број 38-19 /2009-09 од 

03.09.2009. године (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.8 

/2009). 

 

IV 
Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ,ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО 

Број : 38-21 /2009-09 

Датум: 05.11.2009.год. 

 

НАЧЕЛНИК 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Страна 4 Службени гласник града Ваљева                   12.     новембар         2009. године Број 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 
 

Број одлуке 

 

Назив одлуке 

 

Страна 

115. Одлука о промени апропријације број40-420/09-06 1 

116. Одлука о промени апропријације број:40-426/09-06 1 

117. Одлука о промени апропријације број:40-427/09-06 1 

118. Одлука о промени апропријације број:40-434/09/06 2 

119. Одлука о промени апропријације број:40-436/09-06 2 

120. Одлука о промени апропријације број:40-448/09-06 2 

121. Одлука о промени апропријације број:40-459/09-06 3 

122. Решење о утврђивању цене услуга у Установи за децу предшколског 

узраста «Милица Ножица» у Ваљеву за новембар и децембар 2009. 

године 

3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   


