
СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
      ГОДИНА  XХХI    БРОЈ 1 

 
16. јануар  2010. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
1.   На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском 
систему (``Службени гласник РС`` број 54/09), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 19/08), и члана 8. 
Одлуке о буџету града Ваљева за 2009. годину 
(«Службени гласник града Ваљева`` број 26/08 и 
8/09), Градоначелник Ваљева дана 29.12.2009. 
године донео је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Ваљева за 2009. годину («Службени 
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се 
следеће апропријације: раздео 3, глава 001-
Градска управа за локални развој, привреду, 
урбанизам и комуналне послове, функционална 
класификација 410, економска класификација 
422-Трошкови путовања износ ``813.000`` мења 
се износом ``855.000``, економска класификација 
423-Услуге по уговору износ ``2.250.000`` мења 
се износом ``2.185.000``,економска класификација 
481 -Дотације осталим непрофитним 
организацијама износ ``250.000`` мења се износом 
``607.000``, економска класификација 512-
Машине и опрема износ ``3.000.000`` мења се 
износом ``2.850.000``, глава 002 - Градска управа 
за друштвене делатности, финансије, имовинске и 
инспекцијске послове, функционална 
класификација 410, економска класификација 414 
- Социјална давања запосленима износ 
``4.777.500``мења се износ ``4.797.500``, 
економска класификација 481 -  Дотације осталим 
непрофитним организацијама износ ``290.000`` 
мења се износом ``716.000``, економска 
класификација 512 - Машине и опрема  износ 
``3.300.000`` мења се износом ``3.135.000``, глава 
703, функционална класификација 090, економска 
класификација 421 - Стални трошкови ``291.000`` 
мења се износом ``341.000``, глава 704, 
функционална класификација 070, економска 
класификација 424 - Стратегија социјалне 
заштите износ ``15.300.000`` мења се износом 
``14.785.000``. 
 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 
Управи за трезор. 
 
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА 
Број: 40-603/09-06 

 
Градоначелник Ваљева 
Зоран Јаковљевић, с.р. 

 
 
2.   На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 
129/07), члана 2. и 61. Закона о буџетском 
систему (``Службени гласник РС`` број 54/09), 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 19/08), и члана 8. 
Одлуке о буџету  града Ваљева за 2009. годину 
(«Службени гласник града Ваљева» број 26/08, 
8/09), Градоначелник Ваљева дана 30.12.2009. 
године  донео је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Ваљева за 2009. годину («Службени 
гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се 
следеће апропријације: раздео 3, глава 703 – 
Права по одлуци, функционална класификација 
090, економска класификација 472 - Накнаде из 
буџета –Права по одлуци износ ``13.000.000`` 
мења се износом ``12.558.000``, глава 002, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 423 - Услуге по уговору износ 
``2.660.000`` мења се износом 
``3.102.000``,економска класификација 426 - 
Материјал износ `` 4.265.500`` мења се износом 
``4.295.500``, економска класификација 421 - 
Стални трошкови износ ``7.029.000`` мења се 
износом ``6.999.000``. 
 
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 
Управи за трезор. 
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА 
Број: 40-606/09-06 

 
Градоначелник Ваљева 
Зоран Јаковљевић, с.р. 

 
 

3.    На основу чл. 49. Статута града Ваљева (''Сл. 
гласник града Ваљева'' бр. 19/08) и чл. 12. став 4. 
Одлуке о јавним паркиралиштима (''Сл.гласник 
града Ваљева'' бр. 6/09), Градоначелник града 
Ваљева, донео је дана 28.12.2009.године  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О КАТЕГОРИЈАМА  ОСОБА СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ  КОЈА  МОГУ ДА  
КОРИСТЕ ПОСЕБНО ОДРЕЂЕНА 
ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 
 
1. На јавним паркиралиштима на територији 
града Ваљева паркинг места за паркирање возила 
особа са инвалидитетом могу да користе: 
- војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до 
IV групе инвалидности, као и V и VI групе 
инвалидности који имају оштећење доњих 
екстремитета и остварују право на ортопедски 
додатак, 
- инвалиди са 80%, 90% и 100% инвалидности, 
односно I, II и III степена телесног оштећења 
доњих екстремитета, карлице и слепа лица са 90% 
или 100% оштећења вида, 
- деца теже и тешко ометена у развоју и 
вишеструко ометена у развоју, инвалидна деца са 
оштећењима доњих екстремитета и карлице и 
слепа деца са 90% или 100% оштећења вида, 
- чланови уже породице особе са инвалидитетом, 
који живи са њим у заједничком домаћинству и о 
њему се непосредно брине и стара, у случају да се 
у возилу налази особа са инвалидитетом. 
   Чланови уже породице у смислу овог решења 
су: брачни друг, деца, браћа и сестре и родитељи 
односно стараоци или хранитељи особе са 
инвалидитетом.  
 
2. Паркинг места за паркирање возила особа са 
инвалидитетом могу да користе лица из тачке 1. 
овог решења под  следећим условима: 
- да имају пријављено пребивалиште на 
територији града Ваљева, 
- да је путничко возило регистровано на 
територији града Ваљева, и  
- да саобраћајна дозвола гласи на особу са 
инвалидитетом односно на члана његове уже  
породице. 
 
3. Лица из тачке 1. овог решења могу да користе 
паркинг места, уз знак за означавање возила 
особе са инвалидитетом (у даљем тексту: знак) 

коју издаје Градска управа за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 
послове Ваљево и који су дужни да је налепе на 
уочљиво место, у горњем десном углу предњег 
ветробранског стакла, на унутрашњој страни 
ветробранског стакла. 
 
4. Знак се издаје на захтев лица из тач.1 овог 
решења, на период годину дана, уз подношење 
фотокопија следећих доказа: 
- решење о признавању својства инвалида из тач.1 
алинеја 1. овог решења, 
- решење о инвалидитету са 80%, 90% или 100% , 
односно I, II или III степену телесног оштећења 
доњих екстремитета, 
- налаз лекара специјалисте или решење о 
признавању права на додатак за помоћ и негу 
другог лица, 
- фотокопија саобраћајне дозволе која се води на 
особу са инвалидитетом или на члана породице 
особе са инвалидитетом, 
- уколико се саобраћајна дозвола води на члана 
породице, извод из матичне књиге рођених или 
матичне књиге венчаних односно потврда о 
старатељству или статусу хранитеља,  
- фотокопија личне карте.  
 
5. Знак има облик квадрата, у који је уписан круг 
са уцртаним симболом који представља профил 
возача у седећем положају у покретној столици за 
инвалидно лице. 
   Основна боја знака је плава, а боја уписаног 
круга је бела са уцртаним симболом беле боје. 
   У горњем десном углу знака уписан је серијски 
број знака,бројевима беле боје. 
   У доњем десном углу знака уписана је 
календарска година за коју исти важи бројевима 
беле боје, док је у доњем левом углу штампаним 
словима беле боје уписано: ГРАД ВАЉЕВО.  
   Димензије знака су 100 мм  x 100 мм. 
   Знак је приказан на посебном цртежу који чини 
саставни део овог решења.  
   Знак се израђује од одговарајућег лепљивог 
материјала у облику налепнице. 
   Налепнице штампа правно лице коме Градска 
управа за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове Ваљево 
посебним уговором повери штампање истих. 
 6. Инвалиди из тач. 1 овог решења, уз знак, 
добијају и потврду о издатој налепници, коју су 
дужни дати на увид овлашћеном лицу приликом 
паркирања. 
 
7. О извршењу овог решења стараће се Градска 
управа за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове - Одељење за 
друштвене делатности. 
 
8. Даном ступања на снагу овог решења престаје 
да важи решење о категоријама инвалида који 
могу да користе посебно одређена паркинг места 
на јавним паркиралиштима који је донео 
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Председник општине Ваљево дана 
18.07.2006.године под бројем 5-1/2006-09.  
 
9. Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 5-1/2009-09 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић, с.р. 
 

 

 
Знак за означавање возила особа са 

инвалидитетом 
 

 
4.   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 12. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2010. 
годину (``Службени гласник  града Ваљева`` број 
13/2009) Градоначелник града Ваљева дана 
14.01.2010. године  донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  
града Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 13/2009), 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 12.150 динара Мирковић Аници из Горњих 
Лесковица. 
 
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 - Градска управа, функционална 
класификација 090, глава 703, економска 
класификација 472-Права по одлуци.  

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 40-10 /2010-06 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић, с.р. 
 
 
5.    На основу члана 70. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС» број 54/2009), 
члана 49. Статута града Ваљева («Сл.гласник 
града Ваљева» број 19/08) и чл. 13. Одлуке о 
буџету града Ваљева за 2010. годину („Службени 
гласник града Ваљева“ број 13/09), 
Градоначелник града Ваљева дана 16.01.2010. 
године  донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 
града Ваљева за 2010. годину («Службени 
гласник града Ваљева» број 13/09), раздео 2 - 
Градоначелник града Ваљева и Градско веће, 
глава 02 – Буџетска резерва, функционална 
класификација 130, економска класификација 499 
- Стална буџетска резерва, одобравају се средства 
у износу од 54.000,00 динара Ристивојевић Живки 
на име накнаде штете причињене пожаром.  
 
2. Средства из тачке 1. овог решења книжиће се у 
оквиру раздела 2; Градоначелник града и Градско 
веће, функционална класификација 490, глава 
015, Економска класификација 484 – Накнаде 
штете услед елементарних непогода.  
 
3. Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се 
према приложеној документцији. 
 
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 
града Ваљева“. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА  
БРОЈ: 40-9/09-02 

 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ВАЉЕВА 

Зоран Јаковљевић, с.р. 
 
 

6. 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 
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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  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 јануар и фебруар 
2010. 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 38-21 /2009-09 од 
05.11.2009. године (''Сл.гласник града Ваљева'' 
бр.11 /2009). 

IV 
   Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, 

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО 

Број : 38-1 /2010-09 
Датум: 11.01.2010.год. 

 
Н А Ч Е Л Н И К 

Градске управе за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић, с.р. 
 

7.    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 буџету града Ваљева за 2010. годину 

 
   У Одлуци о буџету града Ваљева („Службени 
гласник града Ваљева“ бр. 13/09) у члану 4. План 
расхода за 2010. – Посебни део, раздео 3, Градска 
управа за друштвене делатности, финансије, 
имовинске и инспекцијске послове, глава 501 – 
Установа за физичку културу Валис, 
функционална класификација 810, уместо 
економске класификације 423– Услуге по уговору 
треба да стоји: - економска класификација 425 – 
Текуће поправке и одржавање. 
 
   Ову исправку објавити у „Службеном гласнику 
града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-3/2010-01/1 

 
СЕКРЕТАР 

Скупштине града Ваљева 
Никола Илић, с.р. 

 
 

8.    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 боравишној такси 

 
   У објављеном тексту Одлуке о боравишној 
такси („Службени гласник града Ваљева“ број 
13/09) изостављена је таксена тарифа боравишне 
таксе која гласи: 
 
«ТАКСЕНА ТАРИФА   БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 
           у динарима 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 1 
1. За боравак у угоститељским објектима за 
смештај у  
      насељеном месту Дивчибаре                   69,00 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 2 
1. За боравак у угоститељским објектима за 
смештај  у  
       насељеном месту Ваљево                   57,00 
 
 ТАРИФНИ БРОЈ 3 
1. За боравак у угоститељским објектима за 
смештај у осталим  
     насељеним местима града  Ваљева          35,00» 
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   Ову исправку објавити у „Службеном гласнику 
града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-05/10-04 

 
СЕКРЕТАР 

Скупштине града Ваљева 
Никола Илић, с.р. 

 
 

______________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Редни број 

акта 
Назив акта 

 

Страна 

1. Одлука о промени апропријације број: 40-603/09-06 1 
2. Одлука о промени апропријације број: 40-606/09-06 1 
3. Решење о категоријама особа са инвалидитетом која могу да користе 

посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима 
2 

4. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  
број: 40-10/2010-06 

3 

5. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве 
број: 40-9/10-02 

3 

6. Решење о утврђивању цене услуга у Установи за децу предшколског 
узраста «Милица Ножица» у Ваљеву 

3 

7. Исправка Oдлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 4 
8. Исправка Одлуке о боравишној такси 4 
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