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30.   јануар  2013. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

1.Градско веће ,на основу члана 53.став 1.тачка 

7.Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 19/08) а у вези члана 56.став 1. и члана 

66.став 7.Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“број 129/07) и члана 

34.став 1. Одлуке о Градским управама града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“број 24/08) , на 

седници одржаној дана 18. јануара 2013. године, 
доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о расписивању јавног огласа за начелника Градске 

управе за локални развој,привреду,урбанизам и 

комуналне послове 

 

I 

Расписује се јавни оглас (који је саставни део ове 

Одлуке) за постављење: 

 

-начелника Градске управе за локални развој , 

привреду , урбанизам и комуналне послове 

 

II 

За начелника Градске управе за локални 

развој,привреду , урбанизам и комуналне послове , 

може да конкурише лице које испуњава: 

 

а)Опште услове и то: 

 

-да је држављанин РС, 

-да је пунолетно, 

-да има општу здравствену способност, 

-да није под истрагом и кривично осуђивано. 

 

б)Посебни услови и то: 

 

-завршен правни факултет,положен стручни испит за 

рад у органима државне управе и најмање пет година 

радног искуства у струци 

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Под завршеним 

факултетом подразумева се високо образовање 

стечено на студијама другог степена,односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири 

године,односно не подразумевају се факултети са 

трогодишљим студијама. 

 

 

III 

Уз пријаву на јавни оглас као доказ испуњености 

услова из поглавља II ове одлуке,кандидати подносе 

следећу документацију: 

1.Извод из матичне књиге рођених, 

2.Уверење о држављанству, 

3.Оригинал или оверену фотокопију дипломе о 

завршеном факултету, 
4.Оверену фотокопију радне књижице, 

5.Оверену фотокопију потврде о положеном стручном 

испиту за рад у органима државне управе или 

положеном правосудном испиту, 

6.Уверење да се не води истрага за кривична дела, 

7.Уверење да лице није осуђивано за кривична дела, 

8.Уверење о општој здравственој способности 

9.Лична и радна биографија 

 

IV 

Рок за пријављивање на јавни оглас из поглавља I. oве 

одлуке је 8 (осам) дана од дана јавног оглашавања.  

 

V 

Јавни оглас из поглавља I.ове одлуке, објавиће се 

преко Националне службе за запошљавање,Филијала 

Ваљево. 

 

VI 

Пристигле пријаве на јавни оглас из поглавља I. oве 

одлуке,разматраће Комисија за избор кандидата за 

начелника Градске управе за локални 

развој,привреду,урбанизам и комуналне послове 
града Ваљева(у даљем тексту:Комисија) 

Комисију из става I. oвог поглавља образоваће 

Градско веће посебним актом,којим ће бити одређен 

састав,надлежност,као и друга питања од значаја за 

функционисање и рад Комисије. 

 

VII 

Комисија ће у року од 8 дана од дана истека рока за 

пријављивање на оглас ,извршити избор кандидата за 

начелника Градске управе за локални 

развој,привреду,урбанизам и комуналне послове и 

предлог доставити Градском већу. 

 

VIII 

Начелника Градске управе за локални 

развој,привреду,урбанизам и комуналне послове 

,поставиће Градско веће на период од пет година. 
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IX 

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:111-1/13-01/5 

Датум:18.01.2013године 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

2.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 26.12.2012. 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 215 - ОШ Милован 

Глишић - Ваљевска Каменица, функционална 

класификација 912, економска класификација 463 - 

421 - Стални трошкови - остали износ ``739.000`` 

мења се износом ``703.000``, економска 

класификација 463 - 424 - Специјализоване услуге 

износ ``93.000`` мења се износом``89.000``, економска 
класификација 463 - 425 - Текуће поправке и 

одржавање износ ``351.000`` мења се износом 

``391.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1126/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

3.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 28.12.2012. 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 703 - Права по Одлуци, 

функционална класификација 090, економска 

класификација 472 - Накнаде из буџета права по 

Одлуци износ ``22.771.000`` мења се износом 

``22.770.000``, економска класификација 421 - Стални 

трошкови - поштански услуге и достава износ 

``450.000`` мења се износом ``451.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1148/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

4.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 31.12.2012. 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 1, глава 001 - Скупштина града, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 411 - Плате и додаци запослених износ 

``2.960.500`` мења се износом ``3.160.500``, економска 

класификација 416 - Награде, бонуси, остали расходи 

износ ``4.000.000`` мења се износом ``3.800.000``, 

раздео 2,глава 011 - Остали расходи буџета,економска 

класификација 421 - Стални расходи износ 

``3.500.000`` мења се износом ``3.580.000``, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору износ 

``1.725.000`` мења се износом ``1.645.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1166/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

5.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), 



Број 1 Службени гласник града Ваљева      30.  јануар  2013. године Страна 3 

 
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

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

буџету града Ваљева за 2013. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 17/12), Градоначелник 

града Ваљева дана 21.01.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 005 - Остали расходи, функционална 

класификација 490, економска класификација 485 - 

Накнада штете износ ``17.000.000`` мења се износом 

``15.000.000``, раздео 2, глава 001 - Градоначелник 

града и Градско веће, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``14.265.501`` мења се 

износом ``16.265.501 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-37/13-06 
Станко Терзић,с.р. 

 

6.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 19. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2013. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 17/12), Градоначелник 

града Ваљева дана 28.01.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 001 - Градска управа за локални 

развој, привреду,урбанизам и комуналне послове, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 511 - Зграде и грађевински послови 

износ ``1.000.000`` мења се износом ``0``, раздео 2, 

глава 001 - Градоначелник града и Градско веће, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва износ ``14.265.501`` мења се 

износом``15.265.501``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-62/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

7.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 31.12.2012. 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 125.125 

динара   име обезбеђења средстава за исплату по 

судској пресуди . 

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

оквиру раздела 3, глава 406 - Интернационални 

уметнички студио, функционална класификација 820, 

економска класификација 483 - Судска извршења  
износ 125.125 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1165/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

8.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 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

17/12) Градоначелник града Ваљева дана 21.01.2013. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12), 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 2.000.000 динара 

на име обезбеђења средстава за исплату нанаде штете 

и царинских такси. 

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

оквиру раздела 4, глава 009 - Остали расходи буџета, 

функционална класификација 490, уводи се 
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економска класификација 482 - Порези, таксе, казне 

износ 200.000 динара, уводи се економска 

класификација 485 - Накнада штете износ 1.800.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-38/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

9.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 23. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

17/12) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2013. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12), 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 60.000 динара на 

име обезбеђења средстава за исплату новчаног износа 

мајкама три прворођене бебе у новогодишњој ноћи 1. 

и 14. јануара 2013. 

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

оквиру раздела 2, глава 001 - Градоначелник града и 

Градско веће, функционална класификација 110, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

износ 60.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-22/2013-01 

Станко Терзић,с.р. 

 

10.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 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2013. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
17/12) Градоначелник града Ваљева дана 28.01.2013. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

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

одобравају се средства Градској управи за друштвене 

делатности,финансије, имовинске и инспекцијске 

послове у износу од 1.000.000 динара на име 

обезбеђења средстава за изолацију крова у 

Карађорђевој 64. 

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

оквиру раздела 3, глава 001 - Градска управа за 

друштвене делатности,финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, функционална класификација 

130, економска класификација 511 - Зграде и 

грађевински објекти износ 1.000.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-61/2013-01 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

11.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 

број 72/2009), члана 50. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Сл.гласник РС'' број 

18/2010), 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 ), Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове Ваљево, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''МИЛИЦА 

НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ  

 

I 

Утврђује се висина цене услуга за целодневни 

боравак у Предшколској установи ''Милица Ножица'' 

у Ваљеву за период 01.01. - 31.01.2013. године и то : 

 

1. По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу од 

391.140,00 ,а у дневном износу од 19.557,00 динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном износу од 

312.913,00 ,а у дневном износу од 15.646,00 динара. 

 

2. По детету 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

17.490,00 ,а у дневном износу 875,00 динара; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 13.992,00 ,а у 

дневном износу 670,00 динара 

 

 
 



Број 1 Службени гласник града Ваљева      30.  јануар  2013. године Страна 5 

 
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 3.500,00 динара месечно 

,односно 175,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма 2.800,00 динара месечно,односно 140,00 

динара дневно. 

III 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској 

установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву број 38-

16/2012-09 од 08.10.2012. године. 
 

 

 

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 
 

Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

ВАЉЕВО 

Број:38-1/2013-09 

Датум:04.01.2013.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 
 

 

 

________________________________
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број акта 

 

Назив акта 

 

Страна 

1. Одлука о расписивању јавног огласа за начелника Градске управе за 

локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове 

     1 

2. Одлука о промени апропријације број:40-1126/12-06      2 

3. Одлука о промени апропријације број:40-1148/12-06      2 

4. Одлука о промени апропријације број:40-1166/12-06      2 

5. Одлука о промени апропријације број:40-37/13-06      2 

6. Одлука о промени апропријације број:40-62/13-06      3 

7. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-

1165/2012-06 

     3 

8. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-38/2013-

06 

     3 

9. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-22/2013-

06 

     4 

10. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-61/2013-

06 

     4 

11. Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској установи «Милица 

Ножица» у Ваљеву 

     4 
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