
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVIII    БРОЈ  2 

 

1. март  2017. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

27.На основу члана 12. став 6. Одлуке о јавним 

паркиралиштима („Службени гласник града Ваљева“ 

број 6/13 - пречишћен текст, 2/14, 4/15, 18/16 и 1/17 - 

исправка) и члана 49. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр.1/17 - 

пречишћен текст), Градоначелник града Ваљева, дана 

28.02.2017. године, донео је 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЛИЦИМА 

КОЈА МОГУ КОРИСТИТИ ПАРКИРАЛИШТА У 

ОКВИРУ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО -

ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ „СТАРА ЧАРШИЈА 

ТЕШЊАР“ 

 

Члан 1. 

Овим решењем ближе се одређују услови и 

начин коришћења паркиралишта, лица која могу 

користити паркиралишта у оквиру просторне 

културно - историјске целине „Стара чаршија 

Тешњар“ (у даљем тексту: Тешњар) и изглед 

налепнице за обележавање возила станара Тешњара. 

 

Члан 2. 

Возило станара Тешњара у смислу одредаба 

овог решења може бити само путничко возило са 

важећом налепницом прописаном овим решењем, 

исправно постављеном, уз поседовање потврде о 

издатој налепници од стране вршиоца комуналне 

делатности. 

Возило са прописаном налепницом, а без 

наведене потврде, нема статус возила станара 

Тешњара и по том основу не може користити паркинг 

у оквиру Тешњара. 

 

Члан 3. 
Станари Тешњара у смислу одредба овог решења 

су станари на адреси која припада улицама и 

деловима улица наведеним у члану 5. овoг решења, и 

који као станари Тешњара користе паркиралишта у 

зони Тешњара. 

 

Члан 4. 

Станари Тешњара из члана 2. овог решења, 

налепницу за обележавање возила станара Тешњара, 

могу користити искључиво за возило за које је ова 

налепница издата. 

Налепницу за обележавање возила станара 

Тешњара издаје Јавно комунално предузеће „Видрак“ 

Ваљево. 

Налепница се издаје за текућу годину уз 

уговорну обавезу уплате таксе за коришћење јавних 

паркиралишта у оквиру Тешњара сходно такси 

прописаној за станаре Одлуком о локалним 

комуналним таксама („Службени гласник града 

Ваљева“, број 1/16 - пречишћен текст и 18/16-свеска 

2). 

Обевеза станара Тешњара за коришћење јавних 

паркиралишта у оквиру Тешњара је уплата таксе за 

сваки текући месец, а најкасније до десетог дана у 

текућем месецу. 

 

Члан 5. 

Адреса станара Тешњара обухвата следеће 

називе улица са кућним бројевима у следећем 

обухвату: 

1.  Бирчанинова улица од броја 1 до 

непарног броја 101 и до парног броја 

104  

2.  Грбовићева улица,  

3.  Кнеза Јовице улица , 

4.  Бобовчева улица од броја 1 до броја 

12, 

5.  Кеј првог устанка ,  

6.  Милована Глишића од броја 1 до 

непарног броја 65 и до парног броја 76,  

7.  Хаџи Рувимова улица од броја 1 до 

броја 2. 

 

Члан 6. 

Станари Тешњара, могу добити налепницу под 

условом да на увид доставе: 

-важећу личну карту са адресом становања из 

члана 5. ове одлуке, 

-саобраћајну дозволу за возило чији су власници 

и у којој је адреса из личне карте. 

 

Члан 7. 
Станари Тешњара из члана 3. овог решења уз 

налепницу, добијају и потврду о издатој налепници. 

Потврда садржи податке о станару Тешњара: 

име, презиме, адресу становања и регистарски број 

возила. 

Потврду о издатој налепници лице из тачке 1. 

овог решења је дужно да држи у возилу на којем 
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постави налепницу и да је покаже на увид 

овлашћеном лицу приликом контроле паркирања. 

 

Члан 8. 

Налепницa за обележавање возила станара 

Тешњара се поставља на моторно возило на 

ветробранско стакло, са унутрашње стране, на десном 

горњем делу ветробранског стакла. 

Налепницa је правоугаоног облика, видљива у 

дневним и ноћним условима, самоуништавајућа при 

покушају уклањања, димензија 70x60 мм, у црно-

белим тоновима са интегрисаном сликом старог 

Тешњара, исписаним текстом ТЕШЊАР, исписаним 

бројем године за коју се издаје и транспарентним 

делом ван слике и текста. 

Изглед налепнице приказан је у прилогу 1. овог 

решења, који је саставни део решења. 

 

Члан 9. 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:344-42/2017-07 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

ПРИЛОГ 1 
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28.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 83/14), 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, 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08,15/16), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2017. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 18/16), Градоначелник 

града Ваљева дана 21.02.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 28 - Здравствена заштита, програм 

1801, програмска активност 0801 - 0003, 

функционална класификација 760, извор 

финансирања 01, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору износ ``4.000.000`` мења се 

износом ``0``,економска класификација 512 - Машине 

и опрема износ ``1.350.000`` мења се износом ``0``, 

програм 0602, програмска активност 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва износ 

``10.240.000`` мења се износом ``15.590.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-164/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

29. На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 83/14), 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, 142/14, 68/15 и 103/15), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08, 15/16), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2017. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 18/16), Градоначелник 

града Ваљева дана 27.02.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16) мењају се следеће апропријације: 

раздео 5,  глава 1-Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, програм 

0602, програмска активност 0602 - 0001, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 512 - 

Машине и опрема износ ``11.900.000`` мења се 

износом ``12.300.000``, програм 0401, програмска 

активност 0401-0006, функционална класификација 

510, економска класификација 512 - Машине и опрема 

износ ``15.000.000`` мења се износом ``14.600.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градопначелник града Ваљева 

Број:40-176/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

 

 

 



Страна 3   Службени гласник града Ваљева   1.   март   2017. године  Број  2 

  

30.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, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16) Градоначелник града Ваљева дана 21.02.2017. 

године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16), раздео 4 - Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602 - 0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 5.350.000 динара за спровођење активности 

из области друштвене бриге за јавно здравље. 

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

оквиру раздела 4 - Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове, глава 28, програм 12, програмска активност 

1801 - 0003, функционална класификација 760, уводи 

се економска класификација 465 - 423 - Услуге по 

уговору износ 4.000.000 динара, економска 

класификација 465 - 512 - Машине и опрема износ 

1.350.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-165/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

31.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13,142/14,68/15, 103/15,99/16), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16) Градоначелник града Ваљева дана 

22.02.2017. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16), раздео 5 - Градска управа за 

локални развој,привреду, урбанизам и комуналне 

послове, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства Општинском 

ватрогасном савезу Ваљева у износу од 2.000.000 

динара, а према документацији у прилогу. 

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални 

развој,привреду, урбанизам и комуналне послове, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602-

0010, функционална класификација 160, 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: 40-167/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

32.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 

108/13,142/14,68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 18/16) Градоначелник града Ваљева дана 

22.02.2017. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16), раздео 5 – Градска управа за 

локални развој,привреду, урбанизам и комуналне 

послове, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у укупном износу од 

2.559.895,35 динара за санацију пожаром оштећених 

објеката власника: 

1.Петровић Станоју из Ваљева износ од 45.792,50 

динара, 

2.Илић Миливоју из Козличића износ од 104.170,30 

динара, 

3.Митровић Драгутину из Ваљева износ од 560.000 

динара, 

4.Терзић Љиљани из Ваљева износ од 108.399,45 

динара, 

5.Недељковић Милану са Дивчибара износ од 

1.254.388,50 динара, 

6.Шевић Слободану из Ваљева износ од 487.144,60 

динара. 

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

оквиру раздела 5 – Градска управа за локални 

развој,привреду, урбанизам и комуналне послове, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602-

0010, функционална класификација 160,  економска 

класификација 484 – Накнада штете настале услед 

елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 
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4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-166/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

33.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, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и 

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16) Градоначелник града Ваљева дана 27.02.2017. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16), раздео 4 - Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602 - 0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 200.000 динара за набавку камера за 

потребе протокола. 

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602 - 0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 512 - Машине и опрема износ 200.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-178/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

34.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, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

6. Одлуке о буџету града Ваљева за  2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 25.02.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), раздео 2 – Градоначелник града 

и Градско веће, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 1.000.000 

динара на име ангажовања једног доктора 

гинекологије. 

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

оквиру раздела 3, глава 29-Примарна здравствена 

заштита, програм 1801, програмска активност 1801-

0001, функционална класификација 760, уводи се 

економска класификација 465-423-Услуге по уговору 

износ 1.000.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-117/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

35.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, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 05.02.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), раздео 2 – Градоначелник града 

и Градско веће, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 573.307 

динара на име обезбеђења средстава за санацију на 

водоводним цевима у ОШ Десанка Максимовић. 

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

оквиру раздела 3,  глава 11-ОШ Десанка Максимовић, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463-425-Текуће поправке и одржавање 

износ 573.307 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-67/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 
 

 

__________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

27. Решење о условима за коришћење и лицима која могу корисити 

паркиралишта у оквиру просторне културно - историјске целине „Стара 

чаршија Тешњар“ 

1 

28. Одлука о промени апропријације број:40-164/17-06 2 

29. Одлука о промени апропријације број:40-176/17-06 2 

30. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-165/2017-

06 
3 

31. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 40-167/2017-

06 
3 

32. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 40-166/2017-

06 
3 

33. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-178/2017-

06 
4 

34. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-117/2016-

06 
4 

35. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-67/2016-

06 
4 
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