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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

142.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 

12.07.2013. 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 002 - Туристичка организација, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 421 - Стални трошкови износ 

``1.689.200`` мења се износом ``1.656.369``, економска 

класификација 416 - Награде,бонуси и остали расходи 

износ ``53.000`` мења се износом ``85.831``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-559/13-06 

Станко Терзић,с.р. 
 

143.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 

18.07.2013. 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 14 - Путеви и улице, функционална 

класификација 451, економска класификација 425 - 

Текуће поправке и одржавање износ ``264.800.000`` 

мења се износом ``251.560.000``, економска 

класификација 511 - Зграде и грађевински објекти 

износ ``66.800.000`` мења се износом ``80.040.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-570/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

144.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 

22.07.2013. 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 и 5/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 305 - Медицинска 

школа, функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 483 - Новчане казне износ 

``100.000`` мења се износом ``150.000``, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови износ 

``4.500.000`` мења се износом ``4.450.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-573/13-06 

Станко Терзић,с.р. 
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145.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 и 5/13) Градоначелник града Ваљева дана 

19.04.2013. 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 и 5/13), 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 450.000 динара на 

име обезбеђења средстава за подизање споменика 

војнику Стојадину Мирковићу из Горњих Лесковица. 

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

оквиру раздела 2, глава 001 - Градоначелник града и 

Градско веће, функционална класификација 110, 

уводи се економска класификација 515 - 

Нематеријална имовина износ 450.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-656/2013-01 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

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

основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'' број 72/2009 и 52/2011), 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 01.07. -  31.08.2013. године и то : 

 

1. По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу од 

363.520,00 , а у дневном износу од 16.524,00 динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном износу од 

290.816,00 , а у дневном износу од 13.219,00 динара. 

 

2. По детету 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

18.500,00, а у дневном износу 841,00 динара; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 14.800,00 ,а у 

дневном износу 673,00 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 3.700,00 динара месечно , 

односно 168,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма 2.960,00 динара месечно, односно 135,00 

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-

10/2013-09 од 20.06.2013. године.  

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Ваљево 

Број:38-11/2013-09 
Датум:15.07.2013.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

147.На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 

135/04 и 88/10), члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11 и 

121/12) Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове, Одељење за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине, као надлежан орган за припрему 

плана донео је 

 

 

ОДЛУКУ 

о  

неприступању изради стратешке процене утицаја на 

животну средину у поступку израде Плана детаљне 
регулације за деоницу пута Седлари-Лелић. 
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Члан 1. 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину у поступку израде Плана детаљне 

регулације за деоницу пута Седлари-Лелић. 

 

Члан 2. 

Израдом Плана обезбедиће се заштита животне 

средине и очување удобности и квалитета урбаног 

начина живота.  

 

Члан 3. 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Број:350-253/13-07 

Дана:13.06.2013. год. 

 

Начелник 

Одељења за урбанизам, грађевинарство 

саобраћај и заштиту животне средине 

Јасна Алексић, с.р. 

 

148.На основу члана 109. став 3. Пословника 

Скупштине града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 4/09), секретар Скупштине града 

Ваљева даје 

 

ИСПРАВКУ 

У НАЗИВУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА 

 

У називу урбанистичког плана („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 5/13) свеска 2, прва страна, уместо 

назива ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН треба 

да стоји ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

ВАЉЕВА 

 

Ову исправку објавити у „Службеном гласнику града 
Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-162/13-07 

 

Секретар 

Скупштине града Ваљева 

Александар Јанковић,с.р. 

 

 

__________________________________ 
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Број акта 

 

Назив акта Страна 

142. Одлука о промени апропријације број:40-559/13-06     1 

143. Одлука о промени апропријације број:40-570/13-06     1 

144. Одлука о промени апропријације број:40-573/13-06     1 

145. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-656/2013-

01 

    2 

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

Ножица» у Ваљеву 

    2 

147. Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну 

средину у поступку израде Плана детаљне регулације за деоницу пута 

Седлари-Лелић. 

    2 

148. Исправка у називу Генералног урбанистичког плана      3 
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