
            

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК    

ГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIII    БРОЈ  15 
 

  30.  новембар 2012. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

199. На основу члана 28. Закона о јавним предузећима 

и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл.гласник РС'' бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), 

члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима 

(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011), и члана 1. Одлуке о 

давању сагласности на цене комуналних производа и 

комуналних услуга (''Сл.гласник општине Ваљево'' бр. 

3/98, 10/04, 15/05 и 4/07), Градоначелник града 

Ваљева донео је дана 14.11.2012.године следеће : 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Даје се сагласност ПО ''Ласта'' Ваљево, на 

повећање цена превоза путника у градском и 

приградском саобраћају у просеку за 13,91 %, по 

следећој тарифној таблици :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цене из тачке 1. овог решења примењиваће 

се од 01.12.2012.године. 

 

3. Решење доставити Министарству спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација - Одељење 

за цене, и превознику ПО ''Ласта'' Ваљево.  

 

4. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:38-15/2012-03 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

 

 

200. На основу члана 28. Закона о јавним предузећима 

и обављању делатности од општег интереса 

(''Сл.гласник РС'' бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), 

члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима 
(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2011), и члана 1. Одлуке о 

давању сагласности на цене комуналних производа и 

комуналних услуга (''Сл.гласник општине Ваљево'' бр. 

3/98, 10/04, 15/05 и 4/07), Градоначелник града 

Ваљева донео је дана 14.11.2012.године следеће : 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Даје се сагласност предузећу ''Европа-бус'' 

Ваљево, на повећање цена превоза путника у 
градском и приградском саобраћају у просеку за 13,91 

%, по следећој тарифној таблици :  

 

 

 

 

 

Дужина релације 

у (км) 

Стара цена 

превоза у (дин.) 

Нова цена 

превоза у (дин.) 

Проценат 

повећања (%) 

Градска тарифа    50,0 60,0 20,00 

0 –   5 60,0 70,0 16,67 

6 – 10 90,0 100,0 11,11 

11 – 15 125,0 140,0 12,00 

16 – 20 150,0 170,0 13,33 

21 – 25 160,0 180,0 12,50 

26 – 30 180,0 200,0 11,11 

31 – 35 185,0 210,0 13,51 

36 – 40 200,0 230,0 15,00 

Просечно повећање :13,91 % 
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Дужина релације 

у (км) 

Стара цена 

превоза у (дин.) 

Нова цена 

превоза у (дин.) 

Проценат 

повећања (%) 

Градска тарифа    50,0 60,0 20,00 

0 –   5 60,0 70,0 16,67 

6 – 10 90,0 100,0 11,11 

11 – 15 125,0 140,0 12,00 

16 – 20 150,0 170,0 13,33 

21 – 25 160,0 180,0 12,50 

26 – 30 180,0 200,0 11,11 

31 – 35 185,0 210,0 13,51 

36 – 40 200,0 230,0 15,00 

Просечно повећање :13,91 % 

 

 

 

 

2. Цене из тачке 1. овог решења примењиваће 

се од 01.12.2012.године. 

 

3. Решење доставити Министарству спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација - Одељење 

за цене, и превознику ''Европа-бус'' Ваљево.  

 

4. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:344-589/2012-03 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

 

 

201.На основу члана  44. и 66. Закона о локалној 

смоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), 

члана 49. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 19/08) и члана 12. став 2. Одлуке о 

мањим монтажним објектима привременог карактера 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 10/10 и 

10/11) Градоначелник града Ваљева, доноси 

 

 

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 

постављања пловећих објеката  

 

Члан 1. 

У Програму постављања пловећих објеката 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 4/2012) 

мења се члан 2. графички део тако што се положај 

пловећих објеката, који се заджава у односу на брану 

реке Градац, уместо текстуалним ознакама:„ нови 

објекат, постојећи објекат и нови објекат“, означава 

новим текстуалним ознакама: „локација 1,  локација 2 

и локација 3“, према графичком приказу локације. 

 

Графички приказ локације 
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Члан 2. 

Измена Програма постављања пловећих објеката објавиће се у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:350-85/12-07 

Датум:28.11.2012. године 

Станко Терзић,с.р. 

 

 
202.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, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 09.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 009 - Развој заједнице, 

функционална класификација 620, економска 

класификација 511 - Хала спортова износ 

``41.000.000.`` мења се износом ``40.400.000``, глава 

010 - Управљање отпадом, функционална 

класификација 510, економска класификација 541 - 

Трансфер станица износ ``11.300.000`` мења се 
износом``11.900.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-921/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 
203.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, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

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

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 
дана 20.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 001 - Градска управа за 

друштвене делатности, функционална класификација 

410, економска класификација 423 - Услуге по 

уговору износ ``4.300.000.`` мења се износом 

``4.230.000``, економска класификација 416 - Награде, 

бонуси и остали расходи износ ``764.000`` мења се 

износом``834.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-952/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
204.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, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету  града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник  града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 20.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 005 - Трансакције 

везане за јавни дуг, функционална класификација 170, 

економска класификација 611 - Отплата главнице 

банкама износ ``72.500.000.`` мења се износом 

``72.180.000``, економска класификација 444 - Таксе 

које проистичу из задуживања износ ``300.000`` мења 

се износом``620.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-951/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

205.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

22.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 601 - Друштвена брига 

о деци, функционална класификација 911, економска 

класификација 426 - Материјал износ ``31.500.000`` 

мења се износом ``31.200.000``, економска 

класификација 512 - Машине и опрема износ 

``23.600.000`` мења се износом``22.420.000``, 

економска класификација 425 - Текуће поправке и 

одржавање износ ``4.800.000`` мења се износом 

``4.580.000``, економска класификација 511 - Зграде и 

грађевински објекти износ ``5.400.000`` мења се 

износом ``7.100.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-963/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
206.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, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 26.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 303 - Ваљевска 
гимназија, функционална класификација 920, 

економска класификација 463 - 415 - Накнада за 

запослене  износ ``960.000`` мења се износом 

``955.867``, економска класификација 463 - 483 - 
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Новчане казне износ ``54.000`` мења се 

износом``58.133``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-972/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
207.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 

,101/10 ,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11 ,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 27.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 212 - ОШ Здравко 

Јовановић Поћута, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови износ ``575.000`` мења се износом 

``592.000``, економска класификација 463 - 415 - 

Накнада за запослене износ ``1.174.000`` мења се 

износом ``1.195.500``, економска класификација 463 - 

422 - Превоз ученика износ ``986.000`` мења се 

износом``947.500``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-974/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

208.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 

,101/10 ,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 
2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 27.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 201 - Прва основна 

школа, функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 422 - Превоз ученика износ 

``709.000`` мења се износом ``742.200``, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ ``1.201.300`` мења се 

износом``1.179.000``, економска класификација 463 - 

422 - Трошкови путовања износ ``97.000`` мења се 

износом ``92.200``, економска класификација 463-424-

Специјализоване услуге износ ``102.000`` мења се 

износом``96.900``, економска класификација 463 - 511 

- Зграде и грађевински објекти износ ``900.000`` мења 

се износом``899.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-975/12-06 

Станко Терзић,с.р. 
 

209.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, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 30.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 005 - Грејање, 

функционална класификација 436, економска 

класификација 512 - Топлификација - опрема износ 

``66.000.000.`` мења се износом ``60.518.000``,глава 

002 - Буџетска резерва, економска класификација 499 

- Текућа буџетска резерва износ ``1.689.824`` мења се 

износом``7.171.824``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-998/12-06 

Станко Терзић,с.р. 
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210.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12,) Градоначелник града Ваљева 

дана 16.11.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 84.100 

динара на име обезбеђења средстава Матичној 

библиотеци за покриће трошкова услуга по уговору. 

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

оквиру раздела 3, глава 401 - Матична библиотека 

Љ.Ненадовић, функционална класификација 820, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

износ 84.100 динара . 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-935/2012-06 
Станко Терзић,с.р. 

 

211.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

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

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 20.11.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 49.000 

динара ОШ Прота Матеја Ненадовић - Бранковина на 
име обезбеђења средстава за исплату социјалне 

помоћи. 

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

оквиру раздела 3, глава 214 - ОШ Прота М.Ненадовић 

- Бранковина, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 414 - Социјална 

давања запослених износ 49.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-950/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

212.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

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

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града  Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 29.11.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 150.000 

динара  на име реализације допуне пројекта ЛПА за 

децу ``Мој Пинокио у инклузивном вртићу``. 

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

оквиру раздела 2, глава 003 - Стратегија за младе, 

функционална класификација 620, економска 
класификација 424 - Локални план акције за децу - 

ЛПА износ 150.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-989/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
213.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

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

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник  града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 29.11.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 21.000 динара име 

обезбеђења средстава за накнаду за одводњавање по 

Решењу ЈВП ``Србијаводе ``број 1342 . 

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

оквиру раздела 4, глава 003, функционална 
класификација 630, економска класификација 4511 - 

ЈВП Србијаводе - накнада за одводњавање износ 

21.000 динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-988/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 
 

214.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

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

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за  2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 29.11.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 484.000 

динара ОШ Драгољуб Илић Драчић на име 

обезбеђења средстава за набавку огрева. 

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

оквиру раздела 3, глава 210 - ОШ Драгољуб Илић 

Драчић, функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 

износ 484.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-991/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

215.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 14/1, 1/12 и 

11/12) Градоначелник града Ваљева дана 29.11.2012. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12 ), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 02 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 14.099 

динара Заводу за јавно здравље на име контроле и 

надзора изворишта, јавних чесми и туристичких 

објеката у циљу спречавања нежељених појава 

узрокованих елементарном непогодом - сушом. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 011, 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:40-990/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 
 

216.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

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

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 30.11.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града  

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 
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резерва, одобравају се средства у износу од 5.482.000 

динара на име обезбеђења средстава за изградњу 

топловода. 

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

оквиру раздела 2, глава 005 - Грејање, функционална 

класификација 436, економска класификација 511 - 

Топлификација износ 5.482.000 динара. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40- 999/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

 

 

_____________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 

Број акта 

 

Назив акта 

 

Страна 

199. Решење о давању сагласности ПО «Ласта» Ваљево на повећање цена 

превоза путника у  градском и приградском саобраћају 

     1 

200. Решење о давању сагласности предузећу «Европа - бус» Ваљево на 

повећање цена превоза путника у градском и приградском саобраћају 

     1 

201. Измена Програма постављања пловећих објеката      2 

202. Одлука о промени апропријације број:40-921/12-06      3 

203. Одлука о промени апропријације број:40-952/12-06      3 

204. Одлука о промени апропријације број:40-951/12-06      4 

205. Одлука о промени апропријације број:40-963/12-06      4 

206. Одлука о промени апропријације број:40-972/12-06      4 

207. Одлука о промени апропријације број:40-974/12-06      5 

208. Одлука о промени апропријације број:40-975/12-06      5 
209. Одлука о промени апропријације број:40-998/12-06      5 

210. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-935/2012-

06 

     6 

211. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-950/2012-

06 

     6 

212. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-989/2012-

06 

     6 

213. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-988/2012-

06 

     6 

214. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-991/2012-

06 

     7 

215. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-990/2012-

06 

     7 

216. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-999/2012-

06 

     7 
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