
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 
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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

80. На основу члана 21. став 7. Закона о 

приватизацији (''Службени гласник РС'', број 83/14 и 

46/15), члана 32. и 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 

83/14-други закон), члана 35.  Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08) и 

предлога Министарства привреде за доношење 

одлуке о моделу, методу и мерама за припрему и 

растерећење субјекта приватизације Јавно 

информативно предузеће ''РАДИО ВАЉЕВО'' број 

023-02-01859/2014-05 од 03.новембра 2014. године, 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној  29.  

јуна  2015. године донела је 
 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МОДЕЛУ И МЕТОДУ 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''РАДИО-ВАЉЕВО'' 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о моделу и методу приватизације 

Јавног информативног предузећа ''Радио-Ваљево'' 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 4/15) члан 3. 

мења се и гласи:  
 

''Члан 3. 

 
 Почетна цена на првом јавном прикупљању 

понуда са јавним надметањем из тачке 1. ове одлуке 

износи 100% процењене вредности капитала субјекта 

приватизације на дан 31.12.2014. године, који се 

приватизује. 

 У случају да се капитал који се приватизује 

не прода по цени из става 1. овог члана, почетна цена 

на другом јавном прикупљању понуда са јавним 

надметањем износи 33% процењене вредности 

капитала субјекта приватизације на дан 31.12.2014. 

године, који се приватизује.'' 
 

Члан 2. 
 Ову одлуку доставити Министарству 

привреде Републике Србије, Министарству културе и 

информисања Републике Србије, Агенцији за 

приватизацију, субјекту приватизације и градској 

управи надлежној за послове јавног информисања. 
 

 

Члан 3. 
 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

Скупштина града Ваљева 

Број:023-6/2015-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 
 
81. 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, 108/13 и 142/14), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/14), Градоначелник града Ваљева дана 27. 04. 

2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 9 - ОШ Сестре Илић, програм 9, 

програмска активност 2002 - 0001, функционална 

класификација 912, извор финансирања 01, економска 

класификација 463 - 413 - Накнада у натури износ 

``195.000`` мења се износом ``189.000``, економска 

класификација 463 - 483 - Новчане казне износ 

``5.000`` мења се износом ``11.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-226/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

82. 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, 
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62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/14), Градоначелник града Ваљева дана 04. 05. 

2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 18 - ОШ Прота М. Неднадовић 

Бранковина, програм 9, програмска активност 2002 - 

0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463 - 483 - 

Новчане казне износ ``139.000`` мења се износом 

``293.000``, економска класификација 463 - 421 - 

Стални трошкови износ ``2.371.000`` мења се износом 

``2.267.000``, економска класификација 463 - 422 - 

Трошкови путовања износ ``2.190.000`` мења се 

износом ``2.140.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-238/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
83. 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, 108/13 и 142/14), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/14), Градоначелник града Ваљева дана 20. 05. 

2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, глава 1 - Градска управа за друштвене 

делатности, програм 15, програмска активност 0602 - 

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору натури износ ``2.900.000`` мења се 

износом ``3.450.000``, економска класификација 511 - 

Зграде и грађевински објекти износ ``7.970.000`` мења 

се износом ``8.800.000``, економска класификација 

426 - Материјал износ ``7.200.000`` мења се износом 

``6.840.000``, економска класификација 515 - 

Нематеријална имовина износ ``2.000.000``мења се 

износом ``1.900.000``, економска класификација 415 - 

Накнада трошкова за запослене износ 

``3.200.000``мења се износом ``3.129.000``, 

функционална класификација 490,економска 

класификација 483 - Новчане казне износ 

``16.994.520`` мења се износом ``16.145.520``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-263/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

84. 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, 108/13 и 142/14), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/14), Градоначелник града Ваљева дана 26. 05. 

2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14) мењају се следеће апропријације: 

раздела 4, глава 2 - ,програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0010 - Резерве, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01,економска 

класификација 411 - Плате, додаци и накнаде 

запосленима износ ``966.000`` мења се износом 

``1.001.000``, економска класификација 412 - 

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``172.000`` мења се износом ``178.500``, економска 

класификација 465 - Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``98.000`` мења се износом 

``114.000``, економска класификација 512 - Машине и 

опрема износ ``1.200.000`` мења се износом 

``1.142.500``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-270/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

85. 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, 108/13 и 142/14), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 
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број 11/14), Градоначелник града Ваљева дана 28. 05. 

2015. године донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14) мењају се следеће апропријације: 

раздела 4, глава 2,програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0010 - Резерве, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, економска 

класификација 512 - Машине и опрема износ 

``1.142.500`` мења се износом ``0``, раздео 2 - 

Градоначелник и Градско веће, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 

``3.547.995`` мења се износом ``4.690.495. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-280/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

86.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 28. 04. 2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 150.000 

динара на име обезбеђења средстава за закуп 

простора уз реку Градац. 

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

оквиру раздела 4 - Градска управа за локални развој, 

глава 001,програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, економска 

класификација 421 - стални трошкови износ 150.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-229/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

87. На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 29. 04. 2015. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 1.100.000 

динара на име обезбеђења средстава за реализацију 

посебних програма у областуи спорта на територији 

града Ваљева у 2015. години. 

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

оквиру раздела 3, глава 1, програм 1301, програмска 

активност 1301 - 0001, функционална класификација 

810,економска класификација 481 - Дотације 

невладиним организацијама износ 1.100.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-235/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

88. На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 05. 05. 2015. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 473.400 

динара на име обезбеђења средстава за текуће 

поправке и одржавање Градској управи за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове. 
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2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 4 - Градска управа за локални развој, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602 - 

0001, функционална класификација 130, економска 

класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 

износ 473.400 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-242/2015-06 

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

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13,142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 20. 05. 2015. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 400.000 

динара  на име обезбеђења средстава за реализацију 

услуга превоза и монтаже мобилијара. 

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

оквиру раздела 2, глава 001, програм 0602, 

програмска активност 0602 - 0001, функционална 

класификација 110,економска класификација 423 - 

Услуга по уговору износ 400.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-260/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

90. На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 21. 05. 2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 350.000 

динара на име обезбеђења средстава за избор 

пројеката у култури територији града Ваљева у 2015. 

години. 

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

оквиру раздела 3, глава 1, програм 1201, програмска 

активност 1201 - 0002, функционална класификација 

820, економска класификација 424 - Специјализоване 

услуге  износ 350.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-265/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

91. На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 25. 05. 2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 200.000 

динара  на име обезбеђења средстава за избор 

програма од јавног интреса удржења грађана града 

Ваљева у 2015. години. 

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

оквиру раздела 4, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

130,економска класификација 481 - Остале донације, 

дотације и трансфери износ 200.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-267/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

92. На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 
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члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 28.05.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града  

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 314.687 

динара  на име обезбеђења средстава за исплату плате 

за април месец запосленима Дирекцији за робне 

резерве. 

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

оквиру раздела 4, глава 2 - ,програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0010 - Резерве, функционална 

класификација 130,економска класификација 411 - 

Плате, додаци и накнаде запосленима износ 242.619  

динара, економска класификација 412 - Социјални 

доприноси на терет послодавца износ 43.429 динара, 

економска класификација 465 - Остале донације, 

дотације и трансфери износ 28.639 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-282/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

93. На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник града 

Ваљева дана 29.05.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

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

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 57.673 

динара  на име обезбеђења средстава за исплату 

солидарне помоћи за запослене раднике у средњим 

школама. 

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

оквиру: раздела 3, глава 27 - Остале школе, програм 

2003, програмска активност 2003 - 0001 

функционална класификација 920, економска 

класификација 4631 - 414 - Социјална давања 

запосленима износ 57.673 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-285/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

94.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13 и 142/2014), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14) Градоначелник 

града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину 
 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова која 

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 88 од 15.05.2015. године, на име 

измирења обавеза Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине по основу Уговора о 

суфинансирању превенције настанка нових депонија 

на територији града Ваљева, као Текући наменски 

трансфери од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за 2.494.520 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 2.494.520 динара 

на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, извор финансирања 01, у билансу 

прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 2.494.520 динара, 

раздео 3, глава 1, програм 15, програмска активност 

0602 - 0001, функционална класификација 490, 

економска класификација 483 - Новчане казне износ 

2.494.520. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:112-201/15-06 

Датум:18.05.2015. године 

Градоначелник града Ваљева 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

____________________ 
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