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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

71. На основу члана 15. став 1. тачка 8) Закона о 

ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 

111/09, 92/11 и 93/12) и члана 4. алинеја 7. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 5/13), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној  20.  маја  2014.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

о допунама Одлуке о одређивању овлашћених и  

 

оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање у граду Ваљеву 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о одређивању овлашћених и 

оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у 

граду Ваљеву (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 14/11 и 17/12) у члану 2. у табели у делу који се 

односи на оспособљена правна лица, после тачке 8б. 

додају се тачке 8в, 8г, 8д, 8 ђ, 8 e, 8ж, 8з, 8и. и 8.ј које 

гласе: 

 

 

 

р.б. НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ДЕЛАТНОСТ СЕДИШТЕ 

 Оспособљена правна лица   

8 в. ''КОМПРЕСОР ИНГ'' грађевинарство Ваљево 
8 г. ''ТРГОМЕТАЛИНГ'' ДОО грађевинарство Ваљево 
8 д. „ГРАДЊА БЕТОН”ДОО грађевинарство Ваљево 
8 ђ. „ROYAL TRADE” грађевинарство Ваљево 
8 е. “ГРЕДА” грађевинарство Ваљево 

 8 ж. “МИЧЕЛИНИ” грађевинарство, 

шумарство, 

водопривреда 

Ваљево 

8 з. “ТЕТРА” грађевинарство Ваљево 
 8 и. “BAUWESEN” DOO  грађевинарство Лазаревац 
8 ј. “М ГРАДЊА” грађевинарство Ваљево 

 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-21/14-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Славица Пантелић Цупаћ,с.р. 

 

 

72. Градско веће града Ваљева, на основу члана 47. 

став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07) и члана 54. став 5. Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 19/08) на седници одржаној на дан  16.05.2014. 

године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

О РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 
У Пословнику о раду Градског већа Града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 

16/08) члан 7. мења се и гласи:

  

 

 ''Градско веће има секретара.
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 Секретар Градског већа (у даљем тексту: 

секретар), може бити лице које има стечено високо 

образовање из области Правне науке (академски 

назив: дипломирани правник, мастер правник или 

специјалиста правник или стручни назив: 

специјалиста струковни правник) на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године  или специјалистичким студијама 

на факултету, положен стручни испит за рад у 

органима државне управе и најмање 5 година радног 

стажа.“ 

 

Члан 2. 
Члан 8. мења се и гласи:  

 

''Стручне и административно-техничке 

послове за потребе организовања седница Градског 

већа и израде аката са тих седница обавља секретар и 

надлежни одсек Одељења за послове органа града 

Градске управе за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева.'' 

 

Члан 3. 
Члан 9. се брише. 

 

Досадашњи чланови 10. до 15. постају чланови 9. до 

14. 

 

Члан 4. 
После досадашњег члана 15. који постаје члан 14. 

додају  се нови чланови 15. и 16. који гласе: 

 

''Члан 15. 

 

Изузетно, у нарочито оправданим и хитним 

случајевима, Градоначелник може одлучити да се 

седница сазове и одржи телефонским путем (у даљем 

тексту: телефонска седница). 

На телефонској седници дневни ред утврђује 

Градоначелник и исти није могуће изменити или 

допунити. 

На телефонској седници чланови Градског 

већа се изјашњавају телефоном о тачкама дневног 

реда. 

Чланови Градског већа своје изјашњење из 

става 3. овог члана потврђују достављањем одговора 

електронском поштом или писаним путем  секретару.  

Секретар обавља организационе послове у 

вези са одржавањем телефонске седнице. 

Након успостављања контакта са чланом 

Градског већа и њиховог изјашњавања, секретар  

обавештава Градоначелника да ли је одређени акт 

донет и стара се о његовој реализацији. 

 

Члан 16. 

 

Извод из записника са телефонске седнице 

садржи: датум одржавања седнице, имена чланова 

Градског већа који су учествовали и гласали, питања 

која су разматрана, издвојено мишљење члана 

Градског већа, донете закључке, као и друга акта. 

На седници која је заказана и одржана 

телефонским путем не усваја се записник са 

претходне седнице. 

 Акте донете на телефонској седници 

потписује Градоначелник, који на нареденој седници  

информише Градско веће о реализацији донетих 

аката.'' 

 

Досадашњи чланови 16. до 36. постају чланови 17. до 

37. 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева.'' 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:011-16/2014-01/5 
 

Председник 

Градског већа  града  Ваљева 

Станко Терзић,с.р. 

 

73.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, 93/12, 

62/13,63/13 и 108/13), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 21. Одлуке о буџету града Ваљева за 2014. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

11/13), Градоначелник града Ваљева дана 19.05.2014. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2014.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/13) мењају се следеће апропријације: 

раздео 2, глава 002 -Градоначелник и Градско веће, 

функционална класификација 620, извор 

финансирања 01, економска класификација 511 - 

Школа у Брђанима износ ``55.000.000`` мења се 

износом ``52.250.000``, економска класификација 511 

- Дом војске износ ``30.000.000`` мења се износом 

``28.500.000``, глава 001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 - 

Стална буџетска резерва износ ``1.643.850 мења се 

износом ``5.893.850``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-296/14-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

74.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07), члана 2. и 61. 
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Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС`` број 54/2009,73/2010, 101/10 , 101/11, 93/12, 

62/13,63/13 и 108/13), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 21. Одлуке о буџету града Ваљева за 2014. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

11/13), Градоначелник града Ваљева дана 20.05.2014. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2014.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/13) мењају се следеће апропријације: 

раздео 5, глава 512 - Јавно правобранилаштво, 

функционална класификација 330, извор 

финансирања 04, економска класификација 421 - 

Стални трошкови износ ``200.000`` мења се износом 

``183.500``, економска класификација 422 - Трошкови 

путовања износ ``230.000`` мења се износом 

``213.500``, економска класификација 482 - 

Порези,таксе,казне износ ``16.000`` мења се износом 

``49.000`` .  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-311/14-06 

Станко Терзић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број акта 

 

Назив акта Страна 

71. Одлука о допунама Одлуке о одређивању овлашћених и оспособљених 

правних лица за заштиту и спасавање у граду Ваљеву 

1 

72. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града 

Ваљева 

1 

73. Одлука о промени апропријације број:40-296/14-06 2 
74. Одлука о промени апропријације број:40-311/14-06 3 
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