
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLIII    БРОЈ  19 

 

30. новембар  2022. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

427. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 

99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 

и 111/2021 – др.закон) и члана 37. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", 

број 5/2019), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30.новембра 2022. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

О  Б У Џ Е Т У  Г Р А Д А  В А Љ Е В А  З А  2 0 2 3 .  Г О Д И Н У  

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 

 

РАЧУН ПРИХОДА И 

ПРИМАЊА 
Економска класификација у динарима 

Укупни приходи и примања 

остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 

7 + 8 4,249,105,000 

Укупни расходи и издаци за 

набавку нефинансијске имовине 
4 + 5 4,680,233,000 

Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -431,128,000 

Издаци за набавку финансијске 

имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) категорија 62 

62 0 

Примања од продаје 

финансијске имовине 

(категорија 92 осим 9211, 9221, 

9219, 9227, 9228) 

92   

Укупан фискални 

суфицит/дефицит  
(7+8) - (4+5)+(92 - 62) -431,128,000 

 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од задуживања 91 0 

Примања од продаје 

финансијске имовине (конта 

9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 

92 0 
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Неутрошена средства из 

претходних година 
3 431,128,000 

Издаци за набавку финансијске 

имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика 

(део 62) 

6211 0 

Издаци за отплату главнице 

дуга 
61 0 

Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 431,128,000 

 

Члан 2. 

 

Неутрошена средства из претходне године користиће се за финансирање расхода и издатака у 2023. 

години, а по Одлуци Скупштине града Ваљева.   

 

Члан 3. 

 

Издаци за капиталне пројекте који су планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године 

приказују се у табели која следи: 

 

 



 

 

Страна 3                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

Р
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р
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НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ГОДИНА 

ПОЧЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИНА 

ЗАВРШЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА 

ИЗ БУЏЕТА 
ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 
УКУПНО 2023 2024 2025 

1. 
Изградња водоводне 

мреже Жабари 
2021 2023 20,000,000.00  20,000,000.00 10,000,000.00 

    

2. 

Изградња резервоара 

и Црпне станице 

Жабари 

2023 2023 15,000,000.00  15,000,000.00 15,000,000.00 

    

3. 
Изградња паркинга 

на Дивчибарама 
2023 2023 30,000,000.00  30,000,000.00 30,000,000.00 

    

4. 

Изградња кишне и 

фекалне 

канализационе 

мреже 

2023 2023 40,000,000.00  40,000,000.00 40,000,000.00 

    

5. 

Изградња - 

реконструкција 

спортских и дечијих 

игралишта у 

стамбеним 

насељима и јавним 

површинама 

2023 2023 20,000,000.00  20,000,000.00 20,000,000.00 

    

6. 
Изградња ЦС 

Бујачић 
2023 2023 5,000,000.00  5,000,000.00 5,000,000.00 

  

7. 

Доградња и 

реконструкција са 

променом намене 

старог објекта ОШ 

"Милован Глишић" 

у комбиновану 

дечију установу 

2022 2023 140,000,000.00  140,000,000.00 140,000,000.00 

    

8. 
Реконструкција 

објекта пијаце 
2023 2023 70,000,000.00  70,000,000.00 70,000,000.00 

    

9. 

Изградња улица у 

Привредној зони 

(Нова 1, Нова 2, 

Нова 3), бус 

стајалишта и 

паркингa 

2023 2023 81,500,000.00 468,230,082.50 549,730,082.50 549,730,082.50 
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НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ГОДИНА 

ПОЧЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИНА 

ЗАВРШЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА 

ИЗ БУЏЕТА 
ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 
УКУПНО 2023 2024 2025 

10. 

Изградња објекта за 

социјално становање 

у оквиру пројекта 

''Мој нови дом - 

побољшање 

стамбене подршке и 

бољи услови живота 

у граду Ваљеву'' 

2022 2023 31,512,000.00 87,600,000.00 119,112,000.00 117,760,000.00 

  

11. 
Зграда прихватног 

депоа архивске грађе 
2023 2023 18,000,000.00  18,000,000.00 18,000,000.00 

    

12. 

Санација клизишта 

изнад трибине у 

СРЦ "Петница" 

2023 2023 3,600,000.00  3,600,000.00 3,600,000.00 

    

13. 

Унутрашње уређење 

ходника, службених 

просторија и 

свлачионица, као и 

израда система за 

вентилацију у 

салама  Дома спорта 

''Генерал Светомир 

Ђукић'' 

2023 2023 12,000,000.00  12,000,000.00 12,000,000.00 

  

14. 

Пројектна 

документација 

(Пројекат пејзажног 

уређења Дома 

спорта "Генерал 

Светомир Ђукић", 

Пројекат санација 

трибина на стадиону 

Пећина, Пројекат 

уређења сале за 

конференције у 

Хали спортова, 

Пројекат санације 

клизишта у СРЦ 

2023 2023 3,000,000.00  3,000,000.00 3,000,000.00 
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НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ГОДИНА 

ПОЧЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИНА 

ЗАВРШЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА 

ИЗ БУЏЕТА 
ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 
УКУПНО 2023 2024 2025 

"Петница ")  

УКУПНО: 489,612,000.00 555,830,082.50 1,045,442,082.50 1,034,090,082.50     

 

 

Члан 4. 

 

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 

 

Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 

  Пренета средства из претходне године      390,000,000.00       
41,128,000.00 

        431,128,000.00       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ       4,146,100,000.00             62,105,000.00            4,208,205,000.00       

710000   ПОРЕЗИ      3,300,827,000.00                                 -              3,300,827,000.00       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 
     2,383,487,000.00                                 -              2,383,487,000.00       

 
711111 Порез на зараде      2,025,000,000.00                                 -              2,025,000,000.00       

 
711121 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

            400,000.00                                 -                     400,000.00       

 
711122 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

        100,000,000.00                                 -                 100,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 
711123 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
        143,000,000.00                                 -                 143,000,000.00       

 
711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе  
            2,300,000.00                                 -                     2,300,000.00       

 
711146 

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 

Пореске управе 
                 10,000.00                                 -                          10,000.00       

 
711147 Порез на земљиште                500,000.00                                 -                        500,000.00       

 
711191 Порез на остале приходе           108,000,000.00        -            108,000,000.00       

 
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака             4,277,000.00        -             4,277,000.00       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ         593,000,000.00                                 -                 593,000,000.00       

 
713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге         233,000,000.00                                 -                 233,000,000.00       

 
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге         148,000,000.00                                 -                 148,000,000.00       

 
713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе           35,000,000.00                                 -                   35,000,000.00       

 
713421 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 

решењу Пореске управе 
          140,000,000.00                                 -                   140,000,000.00       

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе         
          7,000,000.00                                 -                   7,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 713427 
Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним 

моторним возилима 
30,000,000.00 - 30,000,000.00 

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         276,340,000.00                                 -                 276,340,000.00       

 
714421 

Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање 

музичког програма у угоститељским објектима 
               70,000.00                                 -                        70,000.00       

 
714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици 

локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.) 

               5,000.00                                 -                        5,000.00       

 
714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 
          75,000,000.00                                 -                   75,000,000.00       

 
714543 Накнаде за промену намене пољопривредног земљишта             4,000,000.00                                 -                     4,000,000.00       

 
714551 Концесиона накнада 

            

135,000,000.00       
                          -                     135,000,000.00       

 
714552 Боравишна такса             8,315,000.00                                 -                     8,315,000.00       

 
714553 

Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице 

локалне самоуправе 
               300,000.00       -                 300,000.00       

 
714562 Накнада за заштиту и унапређење животне средине           43,000,000.00                                 -                   43,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 
714565 

Накнада за коришћење простора на јавној површини у 

пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности 

            3,000,000.00                                 -                     3,000,000.00       

 
714566 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе других лица 
            7,580,000.00       

 

- 

  

            7,580,000.00       

 
714567 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење граћевинских 

радова и изградњу 

            10,000.00        -             10,000.00       

 
714571 Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња                  40,000.00       -                   40,000.00       

 
714572 

Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне 

игре") 
                   20,000.00       -                     20,000.00       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ           48,000,000.00                                 -                   48,000,000.00       

 
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору           48,000,000.00                                 -                   48,000,000.00       

730000   ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ         420,041,000.00               4,300,000.00               424,341,000.00       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ         420,041,000.00               4,300,000.00               424,341,000.00       

 
733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова         388,041,000.00                                 -                 388,041,000.00       

 
733144 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова 
          32,000,000.00        -           32,000,000.00       

 
733147 Текући трансфери од општина у корист нивоа градова  -         4,300,000.00                   4,300,000.00       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ         424,232,000.00             57,805,000.00               482,037,000.00       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         237,892,000.00                    200,000.00               238,092,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 
741141 

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 
            9,000,000.00                                 -                     9,000,000.00       

 
741413 

Приход од имовине који припада имаоцима полисе 

осигурања градова 
                              -                      200,000.00                        200,000.00       

 
741511 

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина 
          25,000,000.00                                 -                   25,000,000.00       

 
741522 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта, односно пољопривредног објекта у државној 

својини 

                 50,000.00                                 -                          50,000.00       

 
741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора у пословне 

сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности 

            1,000,000.00       -              1,000,000.00       

 
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта             1,300,000.00                                 -                     1,300,000.00       

 
741535 

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 
                 30,000.00       -                   30,000.00       

 
741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта         200,000,000.00        -         200,000,000.00       

 
741596 Накнада за коришћење дрвета             1,512,000.00                                 -                     1,512,000.00       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА           112,161,000.00             57,105,000.00               169,266,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 742126 
Накнада по основу конверзије права коришћења у право 

својине у корист Републике 
65,000.00 - 65,000.00 

 
742141 

Приходи од  продаје добара и услуга од стране  тржишних 

организација у корист нивоа градова 
            1,940,000.00             49,770,000.00                 51,710,000.00       

 
742142 

Приходи од  давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

            5,000,000.00                                 -                     5,000,000.00       

 
742145 

Приходи од  давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у градској својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

            8,056,000.00       -              8,056,000.00       

 
742146 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце 

у предшколским установама у корист нивоа градова 
          80,000,000.00                                 -                   80,000,000.00       

 
742241 Градске административне таксе             900,000.00                                 -                     900,000.00       

 
742242 Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова             3,300,000.00                                 -                     3,300,000.00       

 
742341 

Приходи које својом делатношћу остваре органи и 

организације градова 
            12,900,000.00                                 -                     12,900,000.00       

 
742372 

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе 

који се остварују додатним активностима 
 -         7,335,000.00                   7,335,000.00       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ           44,179,000.00                                 -                   44,179,000.00       

 
743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
          42,000,000.00                                 -                   42,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 
743341 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, 

као и одузета имовинска корист у том поступку 

               371,000.00                                 -                        371,000.00       

 
743342 

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 

налогу и казни изречених у управном поступку у корист 

нивоа градова 

            1,768,000.00       -              1,768,000.00       

 
743343 

Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче градски 

орган управе надлежан за изворне јавне приходе 
                 10,000.00        -                  10,000.00       

 743924 

Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, која је 

правна последица принудне наплате изворних прихода 

јединица локалне самоуправе 

30,000.00 - 30,000.00 

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ           30,000,000.00                  500,000.00                 30,500,000.00       

 
745141 Остали приходи у корист нивоа градова           30,000,000.00                  500,000.00                 30,500,000.00       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

               

1,000,000.00       
                          -                        1,000,000.00       

 
772113 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града 

из претходне године 

               

1,000,000.00       
-                 1,000,000.00       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
          39,900,000.00       

           

1,000,000.00       
          40,900,000.00       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

          15,000,000.00                                 -                   15,000,000.00       

 
811141 

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 
          15,000,000.00                                 -                   15,000,000.00       

820000 
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

                              -         
           

1,000,000.00       
               1,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

БУЏЕТ 2023 

Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 
823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа 

градова 
-  

           

1,000,000.00       
               1,000,000.00       

840000 
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

          24,900,000.00       
  

-  
          24,900,000.00       

 
841141 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 
          24,900,000.00        -           24,900,000.00       

 
7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
     4,186,000,000.00             63,105,000.00            4,249,105,000.00       

 

3+7+8+9 
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 

И ПРИМАЊА 
     4,576,000,000.00             104,233,000.00            4,680,233,000.00       

 

Члан 5. 

 

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

ОПШТИ ДЕО – ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2023 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2023 

Укупна јавна 

средства 2023 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,615,783,480.00 79.02% 75,414,714.00 3,691,198,194.00 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 953,003,000.00 20.83% 16,950,000.00 969,953,000.00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 757,219,000.00 16.55% 12,180,000.00 769,399,000.00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 122,350,000.00 2.67% 2,060,000.00 124,410,000.00 

413 Накнаде у натури  4,228,000.00 0.09% 160,000.00 4,388,000.00 

414 Социјална давања запосленима 25,854,000.00 0.56% 2,010,000.00 27,864,000.00 

415 Накнаде трошкова за запослене 25,122,000.00 0.55% 440,000.00 25,562,000.00 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 18,230,000.00 0.40% 100,000.00 18,330,000.00 



 

 

Страна 13                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2023 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2023 

Укупна јавна 

средства 2023 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1,457,255,560.00 31.85% 56,154,714.00 1,513,410,274.00 

421 Стални трошкови 359,253,760.00 7.85% 5,695,000.00 364,948,760.00 

422 Трошкови путовања 2,770,000.00 0.06% 3,120,000.00 5,890,000.00 

423 Услуге по уговору 322,715,400.00 7.05% 9,837,700.00 332,553,100.00 

424 Специјализоване услуге 243,696,400.00 5.33% 11,997,014.00 255,693,414.00 

425 Текуће поправке и одржавање 397,160,000.00 8.68% 7,266,000.00 404,426,000.00 

426 Материјал 131,660,000.00 2.88% 18,239,000.00 149,899,000.00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 377,300,000.00 8.25% 0.00 377,300,000.00 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                                                                              306,700,000.00 6.70% 0.00 306,700,000.00 

454 Субвенције приватним предузећима 70,600,000.00 1.54% 0.00 70,600,000.00 

460 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 474,461,920.00 10.37% 0.00 474,461,920.00 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 422,461,920.00 9.23% 0.00 422,461,920.00 

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 52,000,000.00 1.14% 0.00 52,000,000.00 

470 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 111,587,000.00 2.44% 0.00 111,587,000.00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 111,587,000.00 2.44% 0.00 111,587,000.00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 222,176,000.00 4.86% 2,310,000.00 224,486,000.00 

481 Дотације невладиним организацијама 144,166,000.00 3.15% 0.00 144,166,000.00 

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 14,260,000.00 0.31% 2,010,000.00 16,270,000.00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 44,250,000.00 0.97% 300,000.00 44,550,000.00 

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа 
19,500,000.00 0.43% 0.00 19,500,000.00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 20,000,000.00 0.44% 0.00 20,000,000.00 

499 Средства резерве 20,000,000.00 0.44% 0.00 20,000,000.00 

500 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 960,216,520.00 20.98% 28,818,286.00 989,034,806.00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 908,716,520.00 19.86% 28,018,286.00 936,734,806.00 

511 Зграде и грађевински објекти 830,286,920.00 18.14% 23,268,286.00 853,555,206.00 

512 Машине и опрема 62,779,600.00 1.37% 3,950,000.00 66,729,600.00 

515 Нематеријална имовина 15,650,000.00 0.34% 800,000.00 16,450,000.00 

520 ЗАЛИХЕ 1,500,000.00 0.03% 800,000.00 2,300,000.00 

523 Залихе робе за даљу продају 1,500,000.00 0.03% 800,000.00 2,300,000.00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 50,000,000.00 1.09% 0.00 50,000,000.00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2023 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2023 

Укупна јавна 

средства 2023 

541 Земљиште 50,000,000.00 1.09% 0.00 50,000,000.00 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 4,576,000,000.00 100.00% 104,233,000.00 4,680,233,000.00 

 

Члан 6. 

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

ОПШТИ ДЕО – ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА  

Функциje Функционална класификација 
Средства из буџета 

2023 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2023 

Укупна јавна средства 

2023 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 276,536,520.00 6.04% 24,928,286.00 301,464,806.00 

010 Болест и инвалидност 2,400,000.00 0.05% 0.00 2,400,000.00 

040 Породица и деца 86,317,000.00 1.89% 0.00 86,317,000.00 

060 Становање 31,512,000.00 0.69% 24,928,286.00 56,440,286.00 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту 
156,307,520.00 3.42% 0.00 156,307,520.00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 703,733,760.00 15.38% 0.00 703,733,760.00 

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
55,839,000.00 1.22% 0.00 55,839,000.00 

130 Опште услуге 622,235,760.00 13.60% 0.00 622,235,760.00 

133 Остале опште услуге 2,159,000.00 0.05% 0.00 2,159,000.00 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 23,500,000.00 0.51% 0.00 23,500,000.00 

200 ОДБРАНА 3,500,000.00 0.08% 0.00 3,500,000.00 

220 Цивилна одбрана 3,500,000.00 0.08% 0.00 3,500,000.00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 53,032,000.00 1.16% 0.00 53,032,000.00 

330 Судови 11,032,000.00 0.24% 0.00 11,032,000.00 
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Функциje Функционална класификација 
Средства из буџета 

2023 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2023 

Укупна јавна средства 

2023 

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 42,000,000.00 0.92% 0.00 42,000,000.00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 1,185,326,400.00 25.90% 0.00 1,185,326,400.00 

421 Пољопривреда 122,346,400.00 2.67% 0.00 122,346,400.00 

434 Остала горива 40,000,000.00 0.87% 0.00 40,000,000.00 

451 Друмски саобраћај 769,100,000.00 16.81% 0.00 769,100,000.00 

473 Туризам 59,080,000.00 1.29% 0.00 59,080,000.00 

490 Економски послови некласификовани на другом месту 194,800,000.00 4.26% 0.00 194,800,000.00 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 320,186,920.00 7.00% 0.00 320,186,920.00 

510 Управљање отпадом 165,400,000.00 3.61% 0.00 165,400,000.00 

530 Смањење загађености 58,186,920.00 1.27% 0.00 58,186,920.00 

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика 2,000,000.00 0.04% 0.00 2,000,000.00 

550 Заштита животне средине - истраживање и развој 33,500,000.00 0.73% 0.00 33,500,000.00 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 61,100,000.00 1.34% 0.00 61,100,000.00 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 391,400,000.00 8.55% 0.00 391,400,000.00 

620 Развој заједнице 95,800,000.00 2.09% 0.00 95,800,000.00 

630 Водоснабдевање 168,600,000.00 3.68% 0.00 168,600,000.00 

640 Улична расвета 127,000,000.00 2.78% 0.00 127,000,000.00 

700 ЗДРАВСТВО 34,400,000.00 0.75% 0.00 34,400,000.00 

721 Опште медицинске услуге 29,400,000.00 0.64% 0.00 29,400,000.00 

760 Здравство некласификовано на другом месту 5,000,000.00 0.11% 0.00 5,000,000.00 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 531,464,000.00 11.61% 63,654,714.00 595,118,714.00 

810 Услуге рекреације и спорта 273,930,000.00 5.99% 22,000,000.00 295,930,000.00 

820 Услуге културе 247,534,000.00 5.41% 41,654,714.00 289,188,714.00 

830 Услуге емитовања и штампања 10,000,000.00 0.22% 0.00 10,000,000.00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 1,076,420,400.00 23.52% 15,650,000.00 1,092,070,400.00 

911 Предшколско образовање 734,970,000.00 16.06% 15,650,000.00 750,620,000.00 
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Функциje Функционална класификација 
Средства из буџета 

2023 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2023 

Укупна јавна средства 

2023 

912 Основно образовање 235,925,000.00 5.16% 0.00 235,925,000.00 

920 Средње образовање 105,345,400.00 2.30% 0.00 105,345,400.00 

960 Помоћне услуге образовању 180,000.00 0.00% 0.00 180,000.00 

 
УКУПНО 4,576,000,000.00 100.00% 104,233,000.00 4,680,233,000.00 

 

Члан 7. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету и користе у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему. 

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 

довољне. Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.  

Члан 8. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града и користе у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 

Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 
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 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

1 
  

        СКУПШТИНА ГРАДА       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0001       Функционисање скупштине       



 

 

Страна 17                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
      

        1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,932,000.00   4,932,000.00 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 797,000.00   797,000.00 

        3 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

        4 414 Социјална давања запосленима 50,000.00   50,000.00 

        5 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00   200,000.00 

        6 421 Стални трошкови 308,000.00   308,000.00 

        7 422 Трошкови путовања 160,000.00   160,000.00 

        8 423 Услуге по уговору 16,478,000.00   16,478,000.00 

        9 426 Материјал 40,000.00   40,000.00 

        10 481 Дотације невладиним организацијама 3,466,000.00   3,466,000.00 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 26,451,000.00   26,451,000.00 

            Функција 110: 26,451,000.00  26,451,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 2101-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 26,451,000.00   26,451,000.00 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 26,451,000.00  26,451,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 16:      

          01 Приходи из буџета 26,451,000.00  26,451,000.00 

            Свега за Програм 16: 26,451,000.00  26,451,000.00 

                   

            Извори финансирања за Раздео 1:      

          01 Приходи из буџета 26,451,000.00  26,451,000.00 

            Свега за Раздео 1: 26,451,000.00  26,451,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

2           ГРАДСКО ВЕЋЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
      

        11 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,473,000.00   4,473,000.00 

        12 412 Социјални доприноси на терет послодавца 723,000.00   723,000.00 

        13 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

        14 414 Социјална давања запосленима 50,000.00   50,000.00 

        15 415 Накнаде трошкова за запослене 90,000.00   90,000.00 

        16 421 Стални трошкови 200,000.00   200,000.00 

        17 422 Трошкови путовања 80,000.00   80,000.00 

        18 423 Услуге по уговору 1,350,000.00   1,350,000.00 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 7,016,000.00   7,016,000.00 

            Функција 110: 7,016,000.00 
 

7,016,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 2101-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 7,016,000.00   7,016,000.00 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 7,016,000.00  7,016,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 16:      

          01 Приходи из буџета 7,016,000.00  7,016,000.00 

            Свега за Програм 16: 7,016,000.00  7,016,000.00 

                   

            Извори финансирања за Раздео 2:      

          01 Приходи из буџета 7,016,000.00  7,016,000.00 
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осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

            Свега за Раздео 2: 7,016,000.00  7,016,000.00 

                    

3           ГРАДОНАЧЕЛНИК       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002       Функционисање извршних органа       

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 
      

        19 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12,265,000.00   12,265,000.00 

        20 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,983,000.00   1,983,000.00 

        21 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

        22 414 Социјална давања запосленима 164,000.00   164,000.00 

        23 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00   200,000.00 

        24 421 Стални трошкови 560,000.00   560,000.00 

        25 422 Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 

        26 423 Услуге по уговору 4,965,000.00   4,965,000.00 

        27 426 Материјал 145,000.00   145,000.00 

        28 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,920,000.00   1,920,000.00 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 22,372,000.00   22,372,000.00 

            Функција 110: 22,372,000.00 
 

22,372,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 2101-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 22,372,000.00   22,372,000.00 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 22,372,000.00  22,372,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 16:      

          01 Приходи из буџета 22,372,000.00  22,372,000.00 



 

 

Страна 20                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

            Свега за Програм 16: 22,372,000.00  22,372,000.00 

                   

            Извори финансирања за Раздео 3:      

          01 Приходи из буџета 22,372,000.00  22,372,000.00 

            Свега за Раздео 3: 22,372,000.00  22,372,000.00 

                    

4           ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА       

    1101       
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

    1101-0001       Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

        29 515 Нематеријална имовина 12,700,000.00   12,700,000.00 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 12,700,000.00   12,700,000.00 

            Функција 620: 12,700,000.00  12,700,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1101-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 12,700,000.00   12,700,000.00 

            Свега за програмску активност 1101-0001: 12,700,000.00  12,700,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 12,700,000.00   12,700,000.00 

            Свега за Програм 1: 12,700,000.00  12,700,000.00 

                   

    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ      

    1102-0001       Управљање/одржавање јавним осветљењем      

      640     Улична расвета      



 

 

Страна 21                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

        30 421 Стални трошкови 102,000,000.00  102,000,000.00 

        31 425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000.00  10,000,000.00 

        32 511 Зграде и грађевински објекти 15,000,000.00  15,000,000.00 

                   

            Извори финансирања за функцију 640:      

          01 Приходи из буџета 127,000,000.00  127,000,000.00 

            Функција 640: 127,000,000.00  127,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1102-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 127,000,000.00  127,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 127,000,000.00  127,000,000.00 

                   

    1102-0002       Одржавање јавних зелених површина      

      550     Заштита животне средине - истраживање и развој      

        33 424 Специјализоване услуге 33,500,000.00  33,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 550:      

          01 Приходи из буџета 33,500,000.00  33,500,000.00 

            Функција 550: 33,500,000.00  33,500,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 1102-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 33,500,000.00   33,500,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 33,500,000.00  33,500,000.00 

                    

    
1102-0003 

    
  Одржавање чистоће на површинама јавне намене 

      

      510     Управљање отпадом       

        34 421 Стални трошкови 86,000,000.00   86,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 510:       



 

 

Страна 22                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

          01 Приходи из буџета 86,000,000.00   86,000,000.00 

            Функција 510: 86,000,000.00  86,000,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 1102-

0003: 
     

          01 Приходи из буџета 86,000,000.00  86,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 86,000,000.00  86,000,000.00 

                    

    1102-0004       Зоохигијена       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        35 424 Специјализоване услуге 12,500,000.00   12,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 12,500,000.00   12,500,000.00 

            Функција 490: 12,500,000.00  12,500,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 1102-

0004: 
     

          01 Приходи из буџета 12,500,000.00  12,500,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 12,500,000.00  12,500,000.00 

                   

    1102-0005       Уређивање, одржавање и коришћење пијаца       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        36 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                
78,000,000.00   78,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 78,000,000.00   78,000,000.00 

            Функција 490: 78,000,000.00  78,000,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 1102-

0005: 
     

          01 Приходи из буџета 78,000,000.00  78,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0005: 78,000,000.00  78,000,000.00 

                   

    
1102-0007 

    
  Производња и дистрибуција топлотне енергије 

     

      434     Остала горива      

    
    37 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                 
40,000,000.00  40,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 434:      

          01 Приходи из буџета 40,000,000.00  40,000,000.00 

            Функција 434: 40,000,000.00  40,000,000.00 

                   

    
        

Извори финансирања за програмску активност 1102-

0007: 
     

          01 Приходи из буџета 40,000,000.00  40,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0007: 40,000,000.00  40,000,000.00 

                    

    

1102-0008 

    

  

Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре 

и снабдевање  

водом за пиће 

      

      630     Водоснабдевање       

        38 423 Услуге по уговору 64,800,000.00   64,800,000.00 

        39 425 Текуће поправке и одржавање 4,600,000.00   4,600,000.00 

    
    40 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
27,000,000.00   27,000,000.00 

        41 511 Зграде и грађевински објекти 67,400,000.00   67,400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 630:       
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          01 Приходи из буџета 163,800,000.00   163,800,000.00 

            Функција 630: 163,800,000.00  163,800,000.00 

                   

    
        

Извори финансирања за програмску активност 1102-

0008: 
     

          01 Приходи из буџета 163,800,000.00  163,800,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 163,800,000.00  163,800,000.00 

                   

    1102-7001       
Пројекат: ''Реконструкција и проширење примарне 

дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног 

водосистема Дивчибаре'' 

     

      630     Водоснабдевање      

        42 511 Зграде и грађевински објекти 4,800,000.00  4,800,000.00 

            Извори финансирања за функцију 630:      

          01 Приходи из буџета 4,800,000.00  4,800,000.00 

            Функција 630: 4,800,000.00  4,800,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1102-7001:      

          01 Приходи из буџета 4,800,000.00  4,800,000.00 

            Свега за пројекат 1102-7001: 4,800,000.00  4,800,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 2:      

          01 Приходи из буџета 545,600,000.00  545,600,000.00 

            Свега за Програм 2: 545,600,000.00  545,600,000.00 

                    

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    1501-0001       Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      620     Развој заједнице       

        43 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00   1,000,000.00 
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 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

        44 511 Зграде и грађевински објекти 82,100,000.00   82,100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 83,100,000.00   83,100,000.00 

            Функција 620: 83,100,000.00  83,100,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1501-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 83,100,000.00  83,100,000.00 

            Свега за програмску активност 1501-0001: 83,100,000.00  83,100,000.00 

                    

    1501-0002       Мере активне политике запошљавања       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        
45 464 

Дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 
20,000,000.00   20,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 20,000,000.00   20,000,000.00 

            Функција 490: 20,000,000.00  20,000,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 1501-

0002: 
     

          01 Приходи из буџета 20,000,000.00  20,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1501-0002: 20,000,000.00  20,000,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 3:      

          01 Приходи из буџета 103,100,000.00  103,100,000.00 

            Свега за Програм 3: 103,100,000.00  103,100,000.00 

                    

    1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

                    

    1502-0001       Управљање развојем туризма       
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2023          
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      473     Туризам       

        46 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00   600,000.00 

    
    47 481 Дотације невладиним организацијама 4,500,000.00   4,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 5,100,000.00   5,100,000.00 

            Функција 473: 5,100,000.00  5,100,000.00 

    
        

Извори финансирања за програмску активност 1502-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 5,100,000.00  5,100,000.00 

            Свега за програмску активност 1502-0001: 5,100,000.00  5,100,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 4:      

          01 Приходи из буџета 5,100,000.00  5,100,000.00 

            Свега за Програм 4: 5,100,000.00  5,100,000.00 

                    

    
0101     

  
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ       

    0101-0001       
Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
      

      421     Пољопривреда       

        48 426 Материјал 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Функција 421: 3,000,000.00  3,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0101-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0101-0001: 3,000,000.00  3,000,000.00 
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    0101-0002       Мере подршке руралном развоју      

      421     Пољопривреда      

        49 423 Услуге по уговору 19,346,400.00  19,346,400.00 

        50 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
100,000,000.00  100,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 421:      

          01 Приходи из буџета 119,346,400.00  119,346,400.00 

            Функција 421: 119,346,400.00  119,346,400.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0101-

0002: 
     

          01 Приходи из буџета 119,346,400.00  119,346,400.00 

            Свега за програмску активност 0101-0002: 119,346,400.00  119,346,400.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 5:      

          01 Приходи из буџета 122,346,400.00  122,346,400.00 

            Свега за Програм 5: 122,346,400.00  122,346,400.00 

                    

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401-0001       Управљање заштитом животне средине       

    
  560   

  
Заштита животне средине некласификоване на другом 

месту       

        51 423 Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 

        52 424 Специјализоване услуге  2,500,000.00   2,500,000.00 

        53 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                  
31,000,000.00   31,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 34,500,000.00   34,500,000.00 

            Функција 560: 34,500,000.00  34,500,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 0401-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 34,500,000.00   34,500,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0001: 34,500,000.00  34,500,000.00 

                   

    0401-0002       Праћење квалитета елемената животне средине      

    
  560   

  
Заштита животне средине некласификоване на другом 

месту      

        54 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00  5,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 560:      

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

            Функција 560: 5,000,000.00  5,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0401-

0002: 
     

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00  5,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0002: 5,000,000.00  5,000,000.00 

                    

    0401-0003       Заштита природе       

      
540   

  Заштита биљног и животињског света и крајолика       

        55 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000.00   2,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 

            Функција 540: 2,000,000.00  2,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0401-

0003: 
     

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 
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            Свега за програмску активност 0401-0003: 2,000,000.00  2,000,000.00 

                    

    0401-0004       
Управљање отпадним водама и канализациона 

инфраструктура 
      

      510     Управљање отпадом       

        56 511 Зграде и грађевински објекти 48,200,000.00   48,200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 46,200,000.00   46,200,000.00 

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година 
2,000,000.00  2,000,000.00 

            Функција 510: 48,200,000.00  48,200,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0401-

0004: 
     

          01 Приходи из буџета 46,200,000.00   46,200,000.00 

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година 
2,000,000.00  2,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0004: 48,200,000.00  48,200,000.00 

                   

    0401-0006       Управљање осталим врстама отпада      

      510     Управљање отпадом      

        57 424 Специјализоване услуге 500,000.00  500,000.00 

        58 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                        
30,700,000.00  30,700,000.00 

            Извори финансирања за функцију 510:      

          01 Приходи из буџета 31,200,000.00  31,200,000.00 

            Функција 510: 31,200,000.00  31,200,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 0401-

0006: 
     

          01 Приходи из буџета 31,200,000.00  31,200,000.00 
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            Свега за програмску активност 0401-0006: 31,200,000.00  31,200,000.00 

          

  0401-7001    

Пројекат: Смањење загађења ваздуха из 

индивидуалних извора заменом котлова у 

домаћинствима на еколошки прихватљив енергент 

на територији града Ваљева 

   

   560   
Заштита животне средине некласификована на другом 

месту 
   

    59 454 Субвенције приватним предузећима 21,600,000.00  21,600,000.00 

       Извори финансирања за функцију 560:      

     01 Приходи из буџета 4,500,000.00  4,500,000.00 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 17,100,000.00  17,100,000.00 

       Функција 560: 21,600,000.00  21,600,000.00 

          

       Извори финансирања за пројекат 0401-7001:    

     01 Приходи из буџета 4,500,000.00  4,500,000.00 

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година 
   

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 17,100,000.00  17,100,000.00 

      Свега за пројекат 0401-7001: 21,600,000.00  21,600,000.00 

          

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 123,400,000.00   123,400,000.00 

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година 
2,000,000.00  2,000,000.00 

     17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 17,100,000.00  17,100,000.00 

            Свега за Програм 6: 142,500,000.00  142,500,000.00 

                    

    0701     
  

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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0701-0002 

    
  

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
      

      451     Друмски саобраћај       

        60 421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 

        61 424 Специјализоване услуге 80,500,000.00   80,500,000.00 

        62 425 Текуће поправке и одржавање 338,000,000.00   338,000,000.00 

        63 426 Материјал 600,000.00   600,000.00 

        64 511 Зграде и грађевински објекти 274,500,000.00   274,500,000.00 

        65 512 Машине и опрема 15,000,000.00   15,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 539,930,844.00   539,930,844.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 169,169,156.00   169,169,156.00 

            Функција 451: 709,100,000.00  709,100,000.00 

                    

    
  

      
Извори финансирања за програмску активност 0701-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 539,930,844.00   539,930,844.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 169,169,156.00   169,169,156.00 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 709,100,000.00 
 

709,100,000.00 

                    

    0701-0004       Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

        66 423 Услуге по уговору 60,000,000.00   60,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 60,000,000.00   60,000,000.00 

            Функција 451: 60,000,000.00   60,000,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 0701-

0004: 
      

          01 Приходи из буџета 60,000,000.00   60,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0701-0004: 60,000,000.00   60,000,000.00 

                    

    0701-0005       Унапређење безбедности саобраћаја       

      360     
Јавни ред и безбедност некласификован на другом 

месту 
      

        67 422 Трошкови путовања 250,000.00   250,000.00 

        68 423 Услуге по уговору 2,950,000.00   2,950,000.00 

        69 426 Материјал 14,800,000.00   14,800,000.00 

        70 511 Зграде и грађевински објекти 18,000,000.00   18,000,000.00 

        71 512 Машине и опрема 6,000,000.00   6,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 42,000,000.00   42,000,000.00 

            Функција 360: 42,000,000.00  42,000,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 0701-

0005: 
     

          01 Приходи из буџета 42,000,000.00  42,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0701-0005: 42,000,000.00  42,000,000.00 

                   

                   

            Извори финансирања за Програм 7:      

          01 Приходи из буџета 641,930,844.00  641,930,844.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 169,169,156.00  169,169,156.00 

            Свега за Програм 7: 811,100,000.00  811,100,000.00 
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    2002       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ       

                    

    2002-5001       

Пројекат: Доградња и реконструкција са променом 

намене старог објекта ОШ ''Милован Глишић'' у 

комбиновану дечију установу 

      

      911     Предшколско образовање       

        72 511 Зграде и грађевински објекти 140,000,000.00   140,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 140,000,000.00   140,000,000.00 

            Функција 911: 140,000,000.00   140,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за пројекат 2002-5001:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 140,000,000.00   140,000,000.00 

            Свега за пројекат 2002-5001: 140,000,000.00   140,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 140,000,000.00   140,000,000.00 

            Свега за Програм 8: 140,000,000.00  140,000,000.00 

                    

    2003       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

                    

    2003-0001       Реализација делатности основног образовања       

      912     Основно образовање       

        73 463 Трансфери осталим нивоима власти 235,925,000.00   235,925,000.00 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 235,925,000.00   235,925,000.00 
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            Функција 912: 235,925,000.00  235,925,000.00 

                   

      960     Образовање истраживање и развој      

        74 424 Специјализоване услуге 180,000.00  180,000.00 

            Извори финансирања за функцију 960:      

          01 Приходи из буџета 180,000.00  180,000.00 

            Функција 960: 180,000.00  180,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 2003-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 236,105,000.00  236,105,000.00 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 236,105,000.00  236,105,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 9:      

          01 Приходи из буџета 236,105,000.00  236,105,000.00 

            Свега за Програм 9: 236,105,000.00  236,105,000.00 

                    

    2004       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2004-0001 

    
  

Реализација делатности средњег образовања       

      920     Средње образовање       

        75 463 Трансфери осталим нивоима власти 105,345,400.00   105,345,400.00 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 105,345,400.00   105,345,400.00 

            Функција 920: 105,345,400.00  105,345,400.00 

    
        

Извори финансирања за програмску активност 2004-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 105,345,400.00  105,345,400.00 
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            Свега за програмску активност 2004-0001: 105,345,400.00  105,345,400.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 105,345,400.00   105,345,400.00 

            Свега за Програм 10: 105,345,400.00  105,345,400.00 

                   

    0902       
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 
     

    0902-0001       Једнократне помоћи и други облици помоћи      

      040     Породица и деца      

        76 421 Стални трошкови 50,000.00  50,000.00 

        77 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 32,881,000.00  32,881,000.00 

            Извори финансирања за функцију 040:      

          01 Приходи из буџета 32,931,000.00  32,931,000.00 

            Функција 040: 32,931,000.00  32,931,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 32,931,000.00  32,931,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0001: 32,931,000.00  32,931,000.00 

                    

    0902-0002       
Породични и домски смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја 
      

    
  

070     
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        78 424 Специјализоване усуге 2,000,000.00   2,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 

            Функција 070: 2,000,000.00   2,000,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 0902-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00   2,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0002: 2,000,000.00   2,000,000.00 

                    

    0902-0005       Обављање делатности установа социјалне заштите       

    

  

070     
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
  

    

        79 463 Трансфери осталим нивоима власти 81,191,520.00   81,191,520.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 81,191,520.00   81,191,520.00 

            Функција 070: 81,191,520.00  81,191,520.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0005: 
     

          01 Приходи из буџета 81,191,520.00  81,191,520.00 

            Свега за програмску активност 0902-0005: 81,191,520.00  81,191,520.00 

                    

    0902-0016       Дневне услуге у заједници       

      
070   

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        80 481 Дотације невладиним организацијама 9,000,000.00   9,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 

            Функција 070: 9,000,000.00  9,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0016: 
     

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00  9,000,000.00 
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            Свега за програмску активност 0902-0016: 9,000,000.00  9,000,000.00 

                    

    0902-0017       
Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
      

      040     Породица и деца       

        81 424 Специјализоване услуге 49,136,000.00   49,136,000.00 

        82 426 Материјал 2,600,000.00   2,600,000.00 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 51,736,000.00   51,736,000.00 

            Функција 040: 51,736,000.00  51,736,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0017: 
     

          01 Приходи из буџета 51,736,000.00  51,736,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0017: 51,736,000.00  51,736,000.00 

                   

    0902-0018       Подршка реализацији програма Црвеног крста      

      010     Болест и инвалидност      

        83 481 Дотације невладиним организацијама 2,400,000.00  2,400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 010:      

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00  2,400,000.00 

            Функција 010: 2,400,000.00  2,400,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0018: 
     

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00  2,400,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0018: 2,400,000.00  2,400,000.00 

                    

    0902-0019       Подршка деци и породици са децом       
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070   

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        84 423 Услуге по уговору  600,000.00   600,000.00 

        85 472 Накнаде за социјалну заштиту  из буџета 48,286,000.00   48,286,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 48,886,000.00   48,886,000.00 

            Функција 070: 48,886,000.00  48,886,000.00 

                    

      040     Породица и деца       

        86 423 Услуге по уговору 1,650,000.00   1,650,000.00 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 1,650,000.00   1,650,000.00 

            Функција 040: 1,650,000.00  1,650,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0019: 
     

          01 Приходи из буџета 50,536,000.00  50,536,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0019: 50,536,000.00  50,536,000.00 

                   

    0902-0021       Подршка особама са инвалидитетом      

      
070   

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
     

        87 424 Специјализоване услуге 15,230,000.00  15,230,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:      

          01 Приходи из буџета 15,230,000.00  15,230,000.00 

            Функција 070: 15,230,000.00  15,230,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0902-

0021: 
     

          01 Приходи из буџета 15,230,000.00  15,230,000.00 
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            Свега за програмску активност 0902-0021: 15,230,000.00  15,230,000.00 

                    

    0902-7001       
Пројекат: Мој нови дом - побољшање стамбене 

подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву 
      

      060     Становање       

        88 421 Стални трошкови 100,000.00   100,000.00 

        89 423 Услуге по уговору 13,500,000.00 1,660,000.00 15,160,000.00 

        90 426 Материјал 372,000.00   372,000.00 

        91 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40,000.00   40,000.00 

        92 511 Зграде и грађевински објекти 17,500,000.00 23,268,286.00 40,768,286.00 

            Извори финансирања за функцију 060:       

          01 Приходи из буџета 31,512,000.00   31,512,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  24,928,286.00 24,928,286.00 

            Функција 060: 31,512,000.00 24,928,286.00 56,440,286.00 

                    

            Извори финансирања за пројекат 0902-7001:       

          01 Приходи из буџета 31,512,000.00   31,512,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  24,928,286.00 24,928,286.00 

            Свега за пројекат 0902-7001: 31,512,000.00 24,928,286.00 56,440,286.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 276,536,520.00   276,536,520.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  24,928,286.00 24,928,286.00 

            Свега за Програм 11: 276,536,520.00 24,928,286.00 301,464,806.00 
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    1801       ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0001       
Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
      

      721     Опште медицинске услуге       

        93 464 
Дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 
27,000,000.00   27,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 27,000,000.00   27,000,000.00 

            Функција 721: 27,000,000.00  27,000,000.00 

                    

      760     Здравство некласификовано на другом месту       

        94 464 
Дотације организацијама за обавезно социјално 

осигурање 
5,000,000.00   5,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 760:       

          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 

            Функција 760: 5,000,000.00  5,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1801-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 32,000,000.00  32,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1801-0001: 32,000,000.00  32,000,000.00 

                    

    1801-0002       Мртвозорство       

      721     Опште медицинске услуге       

        95 424 Специјализоване услуге 2,400,000.00   2,400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 

            Функција 721: 2,400,000.00  2,400,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1801-

0002: 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

          01 Приходи из буџета 2,400,000.00  2,400,000.00 

            Свега за програмску активност 1801-0002: 2,400,000.00  2,400,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 12:      

          01 Приходи из буџета 34,400,000.00  34,400,000.00 

            Свега за Програм 12: 34,400,000.00  34,400,000.00 

                    

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0002       
Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
      

      820     Услуге културе       

        96 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00   5,000,000.00 

        97 481 Дотације невладиним организацијама 800,000.00   800,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,800,000.00   5,800,000.00 

            Функција 820: 5,800,000.00  5,800,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0002: 
     

          01 Приходи из буџета 5,800,000.00  5,800,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 5,800,000.00  5,800,000.00 

                   

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
     

      820     Услуге културе      

        98 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000.00  2,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:      

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 
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БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

            Функција 820: 2,000,000.00  2,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
     

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 2,000,000.00  2,000,000.00 

                    

    1201-0004       
Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
      

      830     Услуге емитовања и штампања       

        99 423 Услуге по уговору 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Функција 830: 10,000,000.00 
 

10,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0004: 
      

          01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0004: 10,000,000.00  10,000,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 13:      

          01 Приходи из буџета 17,800,000.00  17,800,000.00 

            Свега за Програм 13: 17,800,000.00  17,800,000.00 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001       
Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        100 481 Дотације невладиним организацијама 97,000,000.00   97,000,000.00 
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2023          
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средства 2023 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 97,000,000.00   97,000,000.00 

            Функција 810: 97,000,000.00  97,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1301-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 97,000,000.00  97,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1301-0001: 97,000,000.00  97,000,000.00 

                   

    1301-0002       Подршка предшколском и школском спорту      

      810     Услуге рекреације и спорта      

        101 481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000.00  3,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 810:      

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00  3,000,000.00 

            Функција 810: 3,000,000.00  3,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1301-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1301-0002: 3,000,000.00  3,000,000.00 

                   

    1301-0005       Спровођење омладинске политике      

      130     Опште  услуге      

        102 423 Услуге по уговору 1,000,000.00  1,000,000.00 

        103 426 Материјал 750,000.00  750,000.00 

            Извори финансирања за функцију 130:      

          01 Приходи из буџета 1,750,000.00  1,750,000.00 

            Функција 130: 1,750,000.00  1,750,000.00 

                   

      810     Услуге рекреације и спорта      
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2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

        104 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00  1,000,000.00 

        105 511 Зграде и грађевински објекти 41,500,000.00  41,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 810:      

          01 Приходи из буџета 42,500,000.00  42,500,000.00 

            Функција 810: 42,500,000.00  42,500,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1301-

0005: 
     

          01 Приходи из буџета 44,250,000.00  44,250,000.00 

            Свега за програмску активност 1301-0005: 44,250,000.00  44,250,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 14:      

          01 Приходи из буџета 144,250,000.00  144,250,000.00 

            Свега за Програм 14: 144,250,000.00  144,250,000.00 

                    

    
0602 

      
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0001     
  

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
      

      130     Опште  услуге       

        106 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 272,898,000.00   272,898,000.00 

        107 412 Социјални доприноси на терет послодавца 43,776,000.00   43,776,000.00 

        108 413 Накнаде у натури 1,095,000.00   1,095,000.00 

        109 414 Социјална давања запосленима 9,580,000.00   9,580,000.00 

        110 415 Накнада трошкова за запослене 7,000,000.00   7,000,000.00 

        111 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 8,200,000.00   8,200,000.00 

        112 421 Стални трошкови 51,784,760.00   51,784,760.00 

        113 422 Трошкови путовања 935,000.00   935,000.00 

        114 423 Услуге по уговору 42,801,000.00   42,801,000.00 
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осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

        115 424 Специјализоване услуге 155,000.00   155,000.00 

        116 425 Текуће поправке и одржавање 6,060,000.00   6,060,000.00 

        117 426 Материјал 15,601,000.00   15,601,000.00 

        118 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25,000,000.00   25,000,000.00 

        119 481 Дотације невладиним организација 20,000,000.00   20,000,000.00 

        120 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 360,000.00   360,000.00 

        121 511 Зграде и грађевински објекти 50,000,000.00   50,000,000.00 

        122 512 Машине и опрема 6,770,000.00   6,770,000.00 

        123 541 Земљиште 50,000,000.00   50,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 612,015,760.00   612,015,760.00 

            Функција 130: 612,015,760.00  612,015,760.00 

                    

      133     Остале опште услуге       

        124 421 Стални трошкови 2,159,000.00   2,159,000.00 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 2,159,000.00   2,159,000.00 

            Функција 133: 2,159,000.00  2,159,000.00 

                   

      220     Цивилна одбрана      

        125 426 Материјал 2,510,000.00  2,510,000.00 

        126 512 Машине и опрема 990,000.00  990,000.00 

            Извори финансирања за функцију 220:      

          01 Приходи из буџета 3,500,000.00  3,500,000.00 

            Функција 220: 3,500,000.00  3,500,000.00 

                   

    
  

490     Економски послови некласификовани на другом месту      
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        127 421 Стални трошкови 3,600,000.00  3,600,000.00 

        128 423 Услуге по уговору 1,800,000.00  1,800,000.00 

        129 424 Специјализоване услуге 6,400,000.00  6,400,000.00 

        130 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 13,000,000.00  13,000,000.00 

        131 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 40,000,000.00  40,000,000.00 

        132 485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
19,500,000.00  19,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:      

          01 Приходи из буџета 84,300,000.00  84,300,000.00 

            Функција 490: 84,300,000.00  84,300,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 701,974,760.00  701,974,760.00 

            Свега за програмску активност 0602-0001: 701,974,760.00  701,974,760.00 

                    

    0602-0009       Текућа буџетска резерва       

    
  

160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        133 499 Средства резерве 12,000,000.00   12,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 12,000,000.00   12,000,000.00 

            Функција 160: 12,000,000.00  12,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0009: 
     

          01 Приходи из буџета 12,000,000.00  12,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0009: 12,000,000.00  12,000,000.00 
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    0602-0010       Стална буџетска резерва      

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту      

        134 499 Средства резерве 8,000,000.00  8,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 160:      

          01 Приходи из буџета 8,000,000.00  8,000,000.00 

            Функција 160: 8,000,000.00  8,000,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0010: 
     

          01 Приходи из буџета 8,000,000.00  8,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0010: 8,000,000.00  8,000,000.00 

                    

    0602-7001       
Пројекат: Успостављање јединственог управног 

места 
      

      130     Опште  услуге       

        135 423 Услуге по уговору 700,000.00   700,000.00 

        136 425 Текуће поправке и одржавање 4,200,000.00   4,200,000.00 

        137 512 Машине и опрема 3,570,000.00   3,570,000.00 

            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 770,000.00   770,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 7,700,000.00   7,700,000.00 

            Функција 130: 8,470,000.00   8,470,000.00 

                    

            Извори финансирања за пројекат 0602-7001:       

          01 Приходи из буџета 770,000.00   770,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 7,700,000.00   7,700,000.00 
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            Свега за пројекат 0602-7001: 8,470,000.00   8,470,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 722,744,760.00  722,744,760.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 7,700,000.00  7,700,000.00 

            Свега за Програм 15: 730,444,760.00  730,444,760.00 

                   

    0501       
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
      

    0501-0001       Енергетски менаџмент       

      530     Смањење загађености       

        138 423 Услуге по уговору 2,000,000.00   2,000,000.00 

        139 454 Субвенције приватним предузећима  49,000,000.00   49,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000.00   21,000,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 30,000,000.00   30,000,000.00 

            Функција 530: 51,000,000.00  51,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0501-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 21,000,000.00   21,000,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 30,000,000.00   30,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0501-0001: 51,000,000.00  51,000,000.00 
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    0501-7001     

  

Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности и 

унапређење термотехничких система и термичког 

омотача Историјског архива у Ваљеву 

      

      530     Смањење загађености       

        140 511 Зграде и грађевински објекти 7,186,920.00   7,186,920.00 

            Извори финансирања за функцију 530:       

          01 Приходи из буџета 2,156,076.00   2,156,076.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5,030,844.00   5,030,844.00 

            Функција 530: 7,186,920.00  7,186,920.00 

                   

            Извори финансирања за пројекат 0501-7001:      

          01 Приходи из буџета 2,156,076.00  2,156,076.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5,030,844.00  5,030,844.00 

            Свега за пројекат 0501-7001: 7,186,920.00  7,186,920.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 17:      

          01 Приходи из буџета 23,156,076.00  23,156,076.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 35,030,844.00  35,030,844.00 

            Свега за Програм 17: 58,186,920.00  58,186,920.00 

                    

            
Извори финансирања за Градску управу без 

индиректних корисника: 
      

          01 Приходи из буџета 3,114,515,000.00  3,114,515,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 309,169,156.00  309,169,156.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
2,000,000.00 24,928,286.00 26,928,286.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 59,830,844.00  59,830,844.00 



 

 

Страна 50                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
р

а
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

П
о

зи
ц

и
ја

 

Е
к

о
н

о
м

ск
а

 

к
л

а
си

ф
и

к
а

ц
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          
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средства 2023 

            
Свега за Градску управу без индиректних 

корисника: 
3,485,515,000.00 24,928,286.00 3,510,443,286.00 

                    

4 1         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО       

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001       Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

        141 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,000,000.00   8,000,000.00 

        142 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,292,000.00   1,292,000.00 

        143 413 Накнаде у натури 288,000.00   288,000.00 

        144 414 Социјална давања запосленима 200,000.00   200,000.00 

        145 415 Накнаде трошкова за запослене 230,000.00   230,000.00 

        146 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 600,000.00   600,000.00 

        147 421 Стални трошкови 1,480,000.00   1,480,000.00 

        148 423 Услуге по уговору 4,640,000.00   4,640,000.00 

        149 424 Специјализоване услуге 500,000.00   500,000.00 

        150 425 Текуће поправке и одржавање 500,000.00   500,000.00 

        151 426 Материјал 280,000.00   280,000.00 

        152 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 20,000.00   20,000.00 

        153 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,500,000.00   3,500,000.00 

        154 511 Зграде и грађевински објекти 300,000.00   300,000.00 

        155 512 Машине и опрема 4,200,000.00   4,200,000.00 

        156 523 Залихе робе за даљу продају 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 27,530,000.00   27,530,000.00 

            Функција 473: 27,530,000.00  27,530,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1502-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 27,530,000.00  27,530,000.00 
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            Свега за програмску активност 1502-0001: 27,530,000.00  27,530,000.00 

                   

    1502-0002       Промоција туристичке понуде      

      473     Туризам      

        157 421 Стални трошкови 600,000.00  600,000.00 

        158 422 Трошкови путовања 400,000.00  400,000.00 

        159 423 Услуге по уговору 10,800,000.00  10,800,000.00 

        160 426 Материјал 150,000.00  150,000.00 

            Извори финансирања за функцију 473:      

          01 Приходи из буџета 11,950,000.00  11,950,000.00 

            Функција 473: 11,950,000.00  11,950,000.00 

                   

            
Извори финансирања за програмску активност 1502-

0002: 
     

          01 Приходи из буџета 11,950,000.00  11,950,000.00 

            Свега за програмску активност 1502-0002: 11,950,000.00  11,950,000.00 

                   

    1502-7001       
Пројекат: Бициклистички парк - Tуристичко 

планинско место Дивчибаре 
      

      473     Туризам       

        161 424 Специјализоване услуге 10,560,400.00   10,560,400.00 

        162 512 Машине и опрема 3,939,600.00   3,939,600.00 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 11,000,000.00   11,000,000.00 

            Функција 473: 14,500,000.00   14,500,000.00 

            Извори финансирања за пројекат  1502-7001:       
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          01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 11,000,000.00   11,000,000.00 

            Свега за пројекат 1502-7001: 14,500,000.00   14,500,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 42,980,000.00   42,980,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 11,000,000.00   11,000,000.00 

            Свега за Програм 4: 53,980,000.00  53,980,000.00 

                    

4 2         ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА       

    2002       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ       

    2002-0002       
Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања 
      

      911     Предшколско образовање       

        163 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 332,309,000.00   332,309,000.00 

        164 412 Социјални доприноси на терет послодавца 53,601,000.00   53,601,000.00 

        165 413 Накнаде у натури 2,320,000.00   2,320,000.00 

        166 414 Социјална давања запосленима 12,850,000.00   12,850,000.00 

        167 415 Накнаде трошкова за запослене 13,000,000.00   13,000,000.00 

        168 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,800,000.00   6,800,000.00 

        169 421 Стални трошкови 47,840,000.00 320,000.00 48,160,000.00 

        170 422 Трошкови путовања 300,000.00 1,150,000.00 1,450,000.00 

        171 423 Услуге по уговору 3,065,000.00 500,000.00 3,565,000.00 

        172 424 Специјализоване услуге 2,825,000.00 10,000.00 2,835,000.00 

        173 425 Текуће поправке и одржавање 19,110,000.00 650,000.00 19,760,000.00 

        174 426 Материјал 82,660,000.00 11,810,000.00 94,470,000.00 
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        175 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 

        176 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 180,000.00 1,010,000.00 1,190,000.00 

        177 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000.00 100,000.00 600,000.00 

        178 511 Зграде и грађевински објекти 4,400,000.00   4,400,000.00 

        179 512 Машине и опрема 9,710,000.00 100,000.00 9,810,000.00 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 557,970,000.00   557,970,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   14,650,000.00 14,650,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00   32,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,000,000.00 1,000,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5,000,000.00   5,000,000.00 

            Функција 911: 594,970,000.00 15,650,000.00 610,620,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 2002-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 557,970,000.00   557,970,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   14,650,000.00 14,650,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00  32,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5,000,000.00  5,000,000.00 

            Свега за програмску активност 2002-0002: 594,970,000.00 15,650,000.00 610,620,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 557,970,000.00   557,970,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   14,650,000.00 14,650,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00  32,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  1,000,000.00 1,000,000.00 
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          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5,000,000.00  5,000,000.00 

            Свега за Програм 8: 594,970,000.00 15,650,000.00 610,620,000.00 

                    

4 3         
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА ЉУБОМИР 

НЕНАДОВИЋ ВАЉЕВО 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        180 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,000,000.00   19,000,000.00 

        181 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,080,000.00   3,080,000.00 

        182 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

        183 414 Социјална давања запосленима 530,000.00 10,000.00 540,000.00 

        184 415 Накнаде трошкова за запослене 550,000.00 50,000.00 600,000.00 

        185 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 550,000.00   550,000.00 

        186 421 Стални трошкови 3,500,000.00 90,000.00 3,590,000.00 

        187 422 Трошкови путовања 65,000.00 100,000.00 165,000.00 

        188 423 Услуге по уговору 350,000.00 285,000.00 635,000.00 

        189 425 Текуће поправке и одржавање 650,000.00 10,000.00 660,000.00 

        190 426 Материјал 350,000.00 280,000.00 630,000.00 

        191 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате  25,000.00 25,000.00 

        192 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000.00   100,000.00 

        193 512 Машине и опремa 400,000.00 80,000.00 480,000.00 

        194 515 Нематеријална имовина 2,500,000.00  2,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 31,675,000.00   31,675,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   930,000.00 930,000.00 

            Функција 820: 31,675,000.00 930,000.00 32,605,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 31,675,000.00   31,675,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   930,000.00 930,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 31,675,000.00 930,000.00 32,605,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        195 423 Услуге по уговору 1,850,000.00 90,000.00 1,940,000.00 

        196 424 Специјализоване услуге 1,100,000.00 100,000.00 1,200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,950,000.00   2,950,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   190,000.00 190,000.00 

            Функција 820: 2,950,000.00 190,000.00 3,140,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
      

          01 Приходи из буџета 2,950,000.00   2,950,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   190,000.00 190,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 2,950,000.00 190,000.00 3,140,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 34,625,000.00   34,625,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,120,000.00 1,120,000.00 

            Свега за Програм 13: 34,625,000.00 1,120,000.00 35,745,000.00 

                    

4 4         НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО       

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
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    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        197 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23,050,000.00 4,100,000.00 27,150,000.00 

        198 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,730,000.00 670,000.00 4,400,000.00 

        199 413 Накнаде у натури 100,000.00 100,000.00 200,000.00 

        200 414 Социјална давања запосленима 350,000.00 800,000.00 1,150,000.00 

        201 415 Накнаде трошкова за запослене 870,000.00 100,000.00 970,000.00 

        202 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000.00 100,000.00 500,000.00 

        203 421 Стални трошкови 4,820,000.00 1,980,000.00 6,800,000.00 

        204 422 Трошкови путовања 90,000.00 350,000.00 440,000.00 

        205 423 Услуге по уговору  1,000,000.00 1,400,000.00 2,400,000.00 

        206 425 Текуће поправке и одржавање 900,000.00 1,850,000.00 2,750,000.00 

        207 426 Материјал 400,000.00 1,250,000.00 1,650,000.00 

        208 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 
 

200,000.00 200,000.00 

        209 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000.00 200,000.00 250,000.00 

        210 512 Машине и опрема 650,000.00 1,500,000.00 2,150,000.00 

        211 515 Нематеријална имовина 150,000.00 800,000.00 950,000.00 

        212 523 Залихе робе за даљу продају  800,000.00 800,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 36,560,000.00   36,560,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   5,400,000.00 5,400,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   2,640,000.00 2,640,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8,160,000.00 8,160,000.00 

            Функција 820: 36,560,000.00 16,200,000.00 52,760,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 36,560,000.00   36,560,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   5,400,000.00 5,400,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   2,640,000.00 2,640,000.00 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8,160,000.00 8,160,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 36,560,000.00 16,200,000.00 52,760,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        213 422 Трошкови путовања 60,000.00 200,000.00 260,000.00 

        214 423 Услуге по уговору 500,000.00 490,000.00 990,000.00 

        215 424 Специјализоване услуге 200,000.00 1,010,000.00 1,210,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 760,000.00   760,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   700,000.00 700,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   160,000.00 160,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   840,000.00 840,000.00 

            Функција 820: 760,000.00 1,700,000.00 2,460,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
      

          01 Приходи из буџета 760,000.00   760,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   700,000.00 700,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   160,000.00 160,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   840,000.00 840,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 760,000.00 1,700,000.00 2,460,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 37,320,000.00   37,320,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,100,000.00 6,100,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти  2,800,000.00 2,800,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   9,000,000.00 9,000,000.00 

            Свега за Програм 13: 37,320,000.00 17,900,000.00 55,220,000.00 
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4 5         ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО       

    1201       
ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        216 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,750,000.00   16,750,000.00 

        217 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,790,000.00   2,790,000.00 

        218 413 Накнаде у натури 90,000.00   90,000.00 

        219 414 Социјална давања запосленима 930,000.00   930,000.00 

        220 415 Накнаде трошкова за запослене 590,000.00   590,000.00 

        221 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000.00   350,000.00 

        222 421 Стални трошкови 8,100,000.00 1,500,000.00 9,600,000.00 

        223 422 Трошкови путовања 50,000.00 100,000.00 150,000.00 

        224 423 Услуге по уговору 3,040,000.00 800,000.00 3,840,000.00 

        225 425 Текуће поправке и одржавање 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 

        226 426 Материјал 800,000.00 300,000.00 1,100,000.00 

        227 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате  20,000.00 20,000.00 

        228 511 Зграде и грађевински објекти 15,000,000.00  15,000,000.00 

        229 512 Машине и опрема 1,500,000.00 300,000.00 1,800,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 52,490,000.00   52,490,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,020,000.00 4,020,000.00 

            Функција 820: 52,490,000.00 4,020,000.00 56,510,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 52,490,000.00   52,490,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,020,000.00 4,020,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 52,490,000.00 4,020,000.00 56,510,000.00 
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    1201-0002       
Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
      

      820     Услуге културе       

        230 423 Услуге по уговору 3,500,000.00 1,000,000.00 4,500,000.00 

        231 424 Специјализоване услуге 5,200,000.00 7,000,000.00 12,200,000.00 

        232 426 Материјал 300,000.00   300,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   7,000,000.00 7,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,000,000.00 1,000,000.00 

            Функција 820: 9,000,000.00 8,000,000.00 17,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0002: 
      

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   7,000,000.00 7,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,000,000.00 1,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 9,000,000.00 8,000,000.00 17,000,000.00 

                    

    1201-7001       Пројекат: Тешњарске вечери       

      820     Услуге културе       

        233 423 Услуге по уговору 9,000,000.00   9,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 

            Функција 820: 9,000,000.00  9,000,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-7001:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000.00   9,000,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7001: 9,000,000.00  9,000,000.00 
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    1201-7002       Пројекат: Ваљевски џез фестивал      

      820     Услуге културе      

        234 423 Услуге по уговору 3,000,000.00  3,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:      

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00  3,000,000.00 

            Функција 820: 3,000,000.00  3,000,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-7002:      

          01 Приходи из буџета 3,000,000.00  3,000,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7002: 3,000,000.00  3,000,000.00 

                   

    1201-4001       Пројекат: Дочек Нове године      

      820     Услуге културе      

        235 423 Услуге по уговору 2,000,000.00  2,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:      

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 

            Функција 820: 2,000,000.00  2,000,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4001:      

          01 Приходи из буџета 2,000,000.00  2,000,000.00 

            Свега за пројекат 1201-4001: 2,000,000.00  2,000,000.00 

                    

    1201-7003       Пројекат: Дечија недеља       

      820     Услуге културе       

        236 423 Услуге по уговору 200,000.00   200,000.00 

        237 426 Материјал 100,000.00   100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 300,000.00   300,000.00 

            Функција 820: 300,000.00  300,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-7003:      

          01 Приходи из буџета 300,000.00  300,000.00 
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            Свега за пројекат 1201-7003: 300,000.00  300,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 75,790,000.00   75,790,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   11,020,000.00 11,020,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1,000,000.00 1,000,000.00 

            Свега за Програм 13: 75,790,000.00 12,020,000.00 87,810,000.00 

                    

4 6         
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

ВАЉЕВО 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        238 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,400,000.00 240,000.00 11,640,000.00 

        239 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,960,000.00 40,000.00 2,000,000.00 

        240 413 Накнаде у натури 30,000.00  30,000.00 

        241 414 Социјална давања запосленима 400,000.00  400,000.00 

        242 415 Накнаде трошкова за запослене 346,000.00 90,000.00 436,000.00 

        243 421 Стални трошкови 3,030,000.00 95,000.00 3,125,000.00 

        244 422 Трошкови путовања  120,000.00 120,000.00 

        245 423 Услуге по уговору 400,000.00 320,000.00 720,000.00 

        246 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 216,000.00 316,000.00 

        247 426 Материјал 50,000.00 329,000.00 379,000.00 

        248 511 Зграде и грађевински објекти 18,000,000.00  18,000,000.00 

        249 512 Машине и опрема  120,000.00 120,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 35,716,000.00   35,716,000.00 
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          04 Сопствени приходи буџетских корисника   70,000.00 70,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   1,500,000.00 1,500,000.00 

            Функција 820: 35,716,000.00 1,570,000.00 37,286,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 35,716,000.00   35,716,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   70,000.00 70,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти  1,500,000.00 1,500,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 35,716,000.00 1,570,000.00 37,286,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        250 423 Услуге по уговору 400,000.00 280,000.00 680,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   280,000.00 280,000.00 

            Функција 820: 400,000.00 280,000.00 680,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
      

          01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   280,000.00 280,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 400,000.00 280,000.00 680,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 36,116,000.00   36,116,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   350,000.00 350,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти  1,500,000.00 1,500,000.00 

            Свега за Програм 13: 36,116,000.00 1,850,000.00 37,966,000.00 
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4 7         
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ВАЉЕВО 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        251 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13,870,000.00 1,840,000.00 15,710,000.00 

        252 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,310,000.00 350,000.00 2,660,000.00 

        253 413 Накнаде у натури 40,000.00 60,000.00 100,000.00 

        254 414 Социјална давања запосленима  400,000.00 400,000.00 

        255 415 Накнаде трошкова за запослене 330,000.00  330,000.00 

        256 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 330,000.00  330,000.00 

        257 421 Стални трошкови 1,307,000.00 1,140,000.00 2,447,000.00 

        258 422 Трошкови путовања  800,000.00 800,000.00 

        259 423 Услуге по уговору 1,650,000.00 650,000.00 2,300,000.00 

        260 425 Текуће поправке и одржавање  140,000.00 140,000.00 

        261 426 Материјал 142,000.00 800,000.00 942,000.00 

        262 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате  55,000.00 55,000.00 

        263 512 Машине и опрема  550,000.00 550,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 19,979,000.00   19,979,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,485,000.00 6,485,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300,000.00 300,000.00 

            Функција 820: 19,979,000.00 6,785,000.00 26,764,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 19,979,000.00   19,979,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,485,000.00 6,485,000.00 
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300,000.00 300,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 19,979,000.00 6,785,000.00 26,764,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        264 424 Специјализоване услуге 4,600,000.00 1,500,000.00 6,100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,600,000.00   1,600,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000.00 500,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

            Функција 820: 4,600,000.00 1,500,000.00 6,100,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
      

          01 Приходи из буџета 1,600,000.00   1,600,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000.00 500,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 4,600,000.00 1,500,000.00 6,100,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 21,579,000.00   21,579,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,985,000.00 6,985,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  300,000.00 300,000.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 3,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

            Свега за Програм 13: 24,579,000.00 8,285,000.00 32,864,000.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

4 8         МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО       

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        265 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,100,000.00   3,100,000.00 

        266 412 Социјални доприноси на терет послодавца 620,000.00   620,000.00 

        267 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

        268 415 Накнаде трошкова за запослене 90,000.00   90,000.00 

        269 421 Стални трошкови 1,385,000.00   1,385,000.00 

        270 422 Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 

        271 423 Услуге по уговору  1,000,000.00   1,000,000.00 

        272 425 Текуће поправке и одржавање 750,000.00   750,000.00 

        273 426 Материјал 200,000.00   200,000.00 

        274 512 Машине и опрема 300,000.00   300,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 7,615,000.00   7,615,000.00 

            Функција 820: 7,615,000.00  7,615,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
     

          01 Приходи из буџета 7,615,000.00  7,615,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 7,615,000.00  7,615,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        275 423 Услуге по уговору 2,750,000.00   2,750,000.00 

        276 424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       
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 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

          01 Приходи из буџета 2,800,000.00   2,800,000.00 

            Функција 820: 2,800,000.00  2,800,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
     

          01 Приходи из буџета 2,800,000.00  2,800,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 2,800,000.00  2,800,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 13:      

          01 Приходи из буџета 10,415,000.00  10,415,000.00 

            Свега за Програм 13: 10,415,000.00  10,415,000.00 

                    

4 9         
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО 

РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        277 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,100,000.00   3,100,000.00 

        278 412 Социјални доприноси на терет послодавца 525,000.00   525,000.00 

        279 413 Накнаде у натури 10,000.00   10,000.00 

        280 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00   80,000.00 

        281 421 Стални трошкови 1,100,000.00   1,100,000.00 

        282 423 Услуге по уговору 300,000.00   300,000.00 

        283 425 Текуће поправке и одржавање 200,000.00   200,000.00 

        284 426 Материјал 200,000.00   200,000.00 

        285 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 50,000.00   50,000.00 

        286 512 Машине и опрема 200,000.00   200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,765,000.00   5,765,000.00 
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осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

            Функција 820: 5,765,000.00  5,765,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 5,765,000.00   5,765,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 5,765,000.00  5,765,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        287 423 Услуге по уговору 1,600,000.00   1,600,000.00 

        288 424 Специјализоване услуге 60,000.00   60,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,660,000.00   1,660,000.00 

            Функција 820: 1,660,000.00  1,660,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
     

          01 Приходи из буџета 1,660,000.00  1,660,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,660,000.00  1,660,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 13:      

          01 Приходи из буџета 7,425,000.00  7,425,000.00 

            Свега за Програм 13: 7,425,000.00  7,425,000.00 

                    

4 10         
ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРЕ АБРАШЕВИЋ 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    1201-0001       Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       
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2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

        289 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,380,000.00   4,380,000.00 

        290 412 Социјални доприноси на терет послодавца 708,000.00   708,000.00 

        291 415 Накнаде трошкова за запослене 116,000.00   116,000.00 

        292 421 Стални трошкови 1,260,000.00 20,000.00 1,280,000.00 

        293 422 Трошкови путовања 50,000.00   50,000.00 

        294 423 Услуге по уговору 830,000.00 120,000.00 950,000.00 

        295 425 Текуће поправке и одржавање 350,000.00   350,000.00 

        296 426 Материјал 160,000.00 20,000.00 180,000.00 

        297 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,000.00   10,000.00 

        298 512 Машине и опрема 250,000.00   250,000.00 

        299 515 Нематеријална имовина 300,000.00   300,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 8,414,000.00   8,414,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   160,000.00  160,000.00 

            Функција 820: 8,414,000.00 160,000.00 8,574,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0001: 
      

          01 Приходи из буџета 8,414,000.00   8,414,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   160,000.00 160,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 8,414,000.00 160,000.00 8,574,000.00 

                    

    1201-0003       
Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        300 423 Услуге по уговору 3,650,000.00 142,700.00 3,792,700.00 

        301 424 Специјализоване услуге   177,014.00 177,014.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 3,650,000.00   3,650,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   220,000.00 220,000.00 
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осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   97,014.00 97,014.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  2,700.00 2,700.00 

            Функција 820: 3,650,000.00 319,714.00 3,969,714.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1201-

0003: 
      

          01 Приходи из буџета 3,650,000.00   3,650,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   220,000.00 220,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   97,014.00 97,014.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  2,700.00 2,700.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 3,650,000.00 319,714.00 3,969,714.00 

                    

    1201-4002       Пројекат: Аброфест       

      820     Услуге културе       

        302 424 Специјализоване услуге 1,400,000.00   1,400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,400,000.00   1,400,000.00 

            Функција 820: 1,400,000.00  1,400,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4002:      

          01 Приходи из буџета 1,400,000.00  1,400,000.00 

            Свега за пројекат 1201-4002: 1,400,000.00  1,400,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 13,464,000.00   13,464,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   380,000.00 380,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   97,014.00 97,014.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  2,700.00 2,700.00 
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            Свега за Програм 13: 13,464,000.00 479,714.00 13,943,714.00 

                    

4 11         УФК ВАЛИС       

    1301       ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    1301-0004       Функционисање локалних спортских установа       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        303 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 19,692,000.00 6,000,000.00 25,692,000.00 

        304 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,183,000.00 1,000,000.00 4,183,000.00 

        305 413 Накнаде у натури 45,000.00  45,000.00 

        306 414 Социјална давања запосленима 600,000.00 800,000.00 1,400,000.00 

        307 415 Накнаде трошкова за запослене 1,200,000.00 200,000.00 1,400,000.00 

        308 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 450,000.00   450,000.00 

        309 421 Стални трошкови 34,470,000.00 550,000.00 35,020,000.00 

        310 422 Трошкови путовања  300,000.00 300,000.00 

        311 423 Услуге по уговору 21,850,000.00 2,100,000.00 23,950,000.00 

        312 424 Специјализоване услуге 200,000.00 2,200,000.00 2,400,000.00 

        313 425 Текуће поправке и одржавање 8,640,000.00 3,400,000.00 12,040,000.00 

        314 426 Материјал 5,000,000.00 3,450,000.00 8,450,000.00 

        315 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 600,000.00 700,000.00 1,300,000.00 

        316 511 Зграде и грађевински објекти 26,400,000.00  26,400,000.00 

        317 512 Машине и опрема 9,100,000.00 1,300,000.00 10,400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 131,430,000.00   131,430,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,200,000.00 18,200,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3,800,000.00 3,800,000.00 

            Функција 810: 131,430,000.00 22,000,000.00 153,430,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 1301-

0004: 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

          01 Приходи из буџета 131,430,000.00   131,430,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,200,000.00 18,200,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3,800,000.00 3,800,000.00 

            Свега за програмску активност 1301-0004: 131,430,000.00 22,000,000.00 153,430,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 131,430,000.00   131,430,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   18,200,000.00 18,200,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3,800,000.00 3,800,000.00 

            Свега за Програм 14: 131,430,000.00 22,000,000.00 153,430,000.00 

                    

4 12         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    
0602 

      
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0002       Функционисање месних заједница       

    
  

160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        318 421 Стални трошкови 2,800,000.00   2,800,000.00 

        319 423 Услуге по уговору 350,000.00   350,000.00 

        320 426 Материјал 250,000.00   250,000.00 

        321 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000.00   100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00 

            Функција 160: 3,500,000.00  3,500,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 0602-

0002: 
     

          01 Приходи из буџета 3,500,000.00  3,500,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0002: 3,500,000.00  3,500,000.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

                   

            Извори финансирања за Програм 15:      

          01 Приходи из буџета 3,500,000.00  3,500,000.00 

            Свега за Програм 15: 3,500,000.00  3,500,000.00 

                    

            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 4,087,129,000.00  4,087,129,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   58,805,000.00 58,805,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00 4,300,000.00 36,300,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 309,169,156.00 15,197,014.00 324,366,170.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
2,000,000.00 24,930,986.00 26,930,986.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 78,830,844.00 1,000,000.00 79,830,844.00 

            Свега за Раздео 4: 4,509,129,000.00 104,233,000.00 4,613,362,000.00 

                    

5           
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 

ВАЉЕВА И ОПШТИНЕ  ОСЕЧИНА 
      

    
0602       

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0004       Општинско/градско правобранилаштво       

      330     Судови       

        322 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8,000,000.00   8,000,000.00 

        323 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,272,000.00   1,272,000.00 

        324 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

        325 414 Социјална давања запосленима 150,000.00   150,000.00 

        326 415 Накнаде трошкова за запослене 230,000.00   230,000.00 

        327 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 550,000.00   550,000.00 

        328 421 Стални трошкови 300,000.00   300,000.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

        329 422 Трошкови путовања 30,000.00   30,000.00 

        330 423 Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 

        331 426 Материјал 200,000.00   200,000.00 

        332 512 Машине и опрема 200,000.00   200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 11,032,000.00   11,032,000.00 

            Функција 330: 11,032,000.00  11,032,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 0602-

0004: 
     

          01 Приходи из буџета 11,032,000.00  11,032,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 11,032,000.00  11,032,000.00 

                   

            Извори финансирања за Програм 15:      

          01 Приходи из буџета 11,032,000.00  11,032,000.00 

            Свега за Програм 15: 11,032,000.00  11,032,000.00 

                   

            Извори финансирања за Раздео 5:      

          01 Приходи из буџета 11,032,000.00  11,032,000.00 

            Свега за Раздео 5: 11,032,000.00  11,032,000.00 

                    

            Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:       

          01 Приходи из буџета 4,154,000,000.00  4,154,000,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   58,805,000.00 58,805,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00 4,300,000.00 36,300,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 309,169,156.00 15,197,014.00 324,366,170.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
2,000,000.00 24,930,986.00 26,930,986.00 

          17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 78,830,844.00 1,000,000.00 79,830,844.00 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2023                                  

 Средства из 

осталих извора 

2023          

  Укупна јавна 

средства 2023 

            Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 4,576,000,000.00 104,233,000.00 4,680,233,000.00 

 

Члан 10. 

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима: 

 

Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1101 

Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Начелник 

Градске управе    

1.Просторни развој у 

складу са плановима 

1.Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

100% 100% 100% 100% 

           

12,700,000.00  

2.Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

1.Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

30 30 30 30 

1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство

, саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Повећање 

покривености територије 

планском и 

урбанистчком 

документацијом 

1.Број усвојених 

урбанистичких планова 
6 6 6 6 

           

12,700,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1102 

Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Начелник 

Градске управе   

1.Рационално 

снабдевање водом за 

пиће 

1.Цена воде по m3 37,42 49,40 49,40 49,40 
         

545,600,000.00  

1102-0001 

Управљање / 

одржавање 

јавним 

осветљењем 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у  

1.Адекватно управљање 

јавним осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој 

бази) 

1100 800 800 800 
         

127,000,000.00  

1102-0002 

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и одржавања 

јавних зелених површина 

1.Динамика уређења 

јавних зелених површина 
месечно месечно месечно месечно 

           

33,500,000.00  

1102-0003 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у  

1.Максимална могућност 

покривености насеља и  

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

1.Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу на 

укупан број улица у 

граду/општини) 

99% 99% 99% 99% 
           

86,000,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1102-0004 Зоохигијена 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Унапређење заштите 

од заразних и других 

болести које преносе 

животиње 

1.Број ухваћених и 

збринутих паса и мачака 

луталица 

320 330 340 350 
           

12,500,000.00  

1102-0005 

Уређивање, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга, 

одржавања и коришћења 

пијаца 

1.Проценат опремљених 

пијачних места у односу 

на укупан број пијачних 

места предвиђених у 

складу са 

градском/општинском 

одлуком 

65% 66% 68% 70% 
           

78,000,000.00  

1102-0007 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Ефикасно и 

рационално спровођење 

даљинског грејања и 

минималан негативан 

утицај на животну 

средину 

1.Однос произведене и 

испоручене топлотне 

енергије 

89% 89% 89% 89% 
           

40,000,000.00  

1102-0008 

Управљање и 

одржавање 

водоводне 

инфраструктур

е и снабдевање  

водом за пиће 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у и 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
2,3 2,3 2,2 2,2 

         

163,800,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1102-7001 

Пројекат: 

''Реконструкциј

а и проширење 

примарне 

дистрибутивне 

мреже 

водовода у 

оквиру 

локалног 

водосистема 

Дивчибаре'' 

Начелник 

Градске 

управе, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у и 

координатор 

пројекта 

1.Довођење воде са 

бунара ''Пепа'' и бунара 

''Стеван Филиповић'' до 

главног резервоара 

1.Доведена вода у главни 

резервоар 
не да да да 

              

4,800,000.00  

1501 

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

Начелник 

Градске 

управе   

1.Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине РОДНИ 

ЦИЉ 

1.Број евидентираних 

незапослених на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних према 

полу) 

4300 

(55% ж, 

45% м) 

3700 

(53% ж, 

47% м) 

3300 

(50% ж, 

50% м) 

3000(47

% ж, 

53% м) 

         

103,100,000.00  

1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у и 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Успостављање 

функционалне пословне 

инфраструктуре 

1.Степен 

искоришћености 

земљишта/простора у 

индустријским зонама 

35% 36% 38% 41% 
           

83,100,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1501-0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Повећање броја 

запослених кроз мере 

активне политике 

запошљавања 

1.Број новозапослених 

кроз реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

80 80 80 80 
           

20,000,000.00  

1502 

Програм 4.  

Развој 

туризма 

Начелник 

Градске управе   
1.Повећање прихода од 

туризма 

1.Проценат повећања 

броја ноћења 
50% 40% 50% 55% 

           

59,080,000.00  

1502-0001 

Управљање 

развојем 

туризма 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево и 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у 

1.Повећање квалитета 

туристичке понуде и 

услуге 

1.Проценат реализације 

програма развоја туризма 

града/општине у односу 

на годишњи план 

96% 97% 100% 100% 
           

32,630,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1502-0002 

Промоција 

туристичке 

понуде 

Директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево  

1.Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 

циљаним тржиштима 

1.Број  дистрибуираног 

пропагандног материјала 
19000 20000 22000 23000 

           

11,950,000.00  

2.Повећање квалитета 

туристичке понуде и 

услуге 

1.Редовно одржавање 

метео станице на 

Дивчибарама 

месечно месечно месечно месечно 

1502-7001 

Пројекат: 

Бициклистички 

парк - 

Tуристичко 

планинско 

место 

Дивчибаре 

Директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Повећање квалитета 

туристичке понуде и 

услуге на Дивчибарама 

1.Повећање броја 

туриста на Дивчибарама 
  10% 10% 20% 

           

14,500,000.00  

2.Повећање броја 

манифестација на 

Дивчибарама 

  10% 10% 20% 

0101 

Програм 5.  

Пољопривред

а и рурални 

развој 

Начелник 

Градске управе   

1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

48% 49% 50% 50% 

         

122,346,400.00  
2.Удео жена носилаца 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

20% 22% 23% 25% 
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0101-0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредн

е политике у 

локалној 

заједници 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

1.Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње 

1.Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине 

15 17 20 22 
              

3,000,000.00  

0101-0002 

Мере подршке 

руралном 

развоју 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Унапређење руралног 

развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја  

940 960 1000 1000 
         

119,346,400.00  

0401 

Програм 6. 

Заштита 

животне 

средине 

Начелник 

Градске управе   

1.Унапређење заштите 

природе 

1.Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјем III категорије 
2 3 3 3 

         

142,500,000.00  
2.Унапређивање 

квалитета елемената 

животне средине 

1.Број дана у току године 

са прекорачењем 

граничних вредности 

квалитета ваздуха 

100 90 90 80 

3.Унапређења 

управљања отпадним 

водама 

1.Проценат становника 

прикључен на јавну 

канализацију у односу на 

укупан број становника 

55% 60% 65% 70% 
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

2.Проценат 

становништва 

прикљученог на 

постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода из јавне 

канализације са 

примарним, секундарним 

и терцијарним 

третманом у односу на 

укупан број становника 

на територији 

града/општине 

55% 60% 65% 70% 

4.Унапређење 

управљања комуналним 

и осталим отпадом 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
8 6 4 4 

2.Проценат 

рециклираног отпада 
40% 55% 60% 65% 

0401-0001 

Управљање 

заштитом 

животне 

средине   

Руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство

, саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Испуњење обавеза у 

складу са законима у 

домену постојања 

стратешких и 

оперативних планова као 

и мера заштите 

1.Усвојен Програм 

заштите животне 

средине са акционим 

планом 

да да да да 

           

34,500,000.00  

2.Усвојен План 

квалитета ваздуха 
да да да да 

3.Усвојен Акциони план 

заштите од буке 
да да да да 
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0401-0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

Руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство

, саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Праћење у складу са 

прописаним законским 

обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 
190  190  200  200 

              

5,000,000.00  
2.Проценат правних лица 

која достављају податке 

за локални регистар у 

односу на укупан број 

правних лица која су 

обавезна да достављају 

податке 

95% 95% 100% 100% 

0401-0003  
Заштита 

природе 

Руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство

, саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Унапређење заштите 

природних вредности 

1.Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјима III категорије 

2 3 3 3 
              

2,000,000.00  

0401-0004 

Управљање 

отпадним 

водама и 

канализациона 

инфраструктур

а 

Руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство

, саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине и 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у  

1.Ефикасно и 

рационално спровођење 

уклањања отпадних вода 

и минималан негативан 

утицај на животну 

средину 

1.Однос пречишћених 

отпадних вода у односу 

на укупну количину 

55% 60% 60% 60% 
           

48,200,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0401-0006 

Управљање 

осталим 

врстама отпада 

Руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство

, саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Одрживо управљање 

осталим врстама отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
8 6 4 4 

           

31,200,000.00  

2.Количина прикупљеног 

осталог отпада 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

0401-7001 

Пројекат: 

Смањење 

загађења 

ваздуха из 

индивидуалних 

извора заменом 

котлова у 

домаћинствима 

на еколошки 

прихватљив 

енергент на 

територији 

града Ваљева 

Начелник 

Градске 

управе, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и 

коодинатор 

пројекта   

1.Унапређење квалитета 

ваздуха и живота грађана 

на територији града 

Ваљева 

1.Годишња уштеда 

примарне енергије и 

емисије CO2 

0 

3391,83 

toe i 

16959,06 

tCO2 

3391,83 

toe i 

16959,06 

tCO2 

3391,83 

toe i 

16959,06 

tCO2 

21,600,000.00 

0701 

Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструкту

ра  

Начелник 

Градске управе   

1.Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту доприноса 

социо-економском 

развоју 

1.Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности 

града/општине (у км)  

50 20 20 20 
         

811,100,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

 0701-0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктур

е 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у 

1.Одржавање квалитета 

путне мреже кроз 

реконструкцију и  

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

1.Проценат санираних 

путева од укупне дужине 

путне мреже која захтева 

санацију и/или 

реконструкцију 

7% 8% 8% 8% 
         

709,100,000.00  

0701-0004 

Јавни градски 

и приградски 

превоз путника 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

1.Ефикасно и 

рационално спровођење 

јавног превоза и 

минималан негативан 

утицај на животну 

средину  

1.Број превезених 

путника у јавном превозу 

на годишњем нивоу  

1100000 1150000 1200000 1200000 
           

60,000,000.00  

0701-0005 

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове  

1.Повећање безбедности 

учесника у саобраћају и 

смањене броја 

саобраћајних незгода 

1.Укупан број 

саобраћајних незгода 
400 390 380 370 

           

42,000,000.00  

2002 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање  

Начелник 

Градске управе   

1.Повећање обухвата 

деце предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

1.Проценат уписане 

деце у односу на број 

укупно пријављене 

деце             

70%                                71% 75% 75% 

         

750,620,000.00  
2.Проценат уписаних 

девојчица у односу на 

број укупно пријављене 

деце 

69% 70% 71% 71% 
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

 

 2002-0002 

Функционисањ

е и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Директор ПУ 

''Милица 

Ножица'' 

1.Обезбеђени адекватни  

услови за васпитно-

образовни рад са децом 

уз повећан обухват 

1.Просечан број деце у 

групи (јасле) 

 17 17 17 17 

         

610,620,000.00  

2.Просечан број деце у 

групи (предшколски) 
24,8 26 26 26 

3.Просечан број деце у 

групи (припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

27 27 27 27 

2002-5001 

Пројекат: 

Доградња и 

реконструкција 

са променом 

намене старог 

објекта ОШ 

''Милован 

Глишић'' у 

комбиновану 

дечију 

установу 

Начелник 

Градске 

управе, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и 

коодинатор 

пројекта   

1.Обезбеђени адекватни  

услови за Васпитно-

образовни рад са децом 

уз повећан обухват 

1.Укупан број деце која 

ће бити примљена у нови 

објекат 

 

 

0 450 450 450 
         

140,000,000.00  

2003 

Програм 9.  

Основно 

образовање  

Начелник 

Градске управе   

1.Потпуни обухват 

основним образовањем 

и васпитањем 

1.Обухват деце 

основним образовањем 

(разложено према полу) 

3169м, 

2825ж 

3121м, 

3256ж 

3138м, 

3228ж 

3134м, 

3223ж 

         

236,105,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

2003-0001 

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности и 

директори 

основних 

школа 

1.Обезбеђени прописани 

услови за васпитно - 

образовни рад са децом у 

основним школама  

1.Просечан број ученика 

по одељењу (разврстано 

по полу) 

8,39м, 

8,28ж 

8,54м, 

7,79ж 

8,62м, 

7,8ж 

8,63м, 

7,8ж 

         

236,105,000.00  
 2.Повећање доступности 

и приступачности 

основног образовања 

деци 

1.Проценат објеката 

прилагођених деци са 

ивалидитетом и 

посебним потребама 

7% 7% 7% 7% 

2004 

Програм 10. 

Средње 

образовање  

Начелник 

Градске управе   

1.Обезбеђен потребан 

обухват седњошколског 

образовања 

1.Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем (разложен 

по разредима и полу) 

1752м, 

2047ж 

1603м, 

2004ж 

1601м, 

2027ж 

1618м, 

2005ж 

         

105,345,400.00  

2.Унапређивање 

доступности средњег 

образовања 

1.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом 

у односу на укупан број 

објеката средњих 

школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 2 од 6 

 2004-0001 

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности и 

директори 

средњих школа 

1.Унапређиење 

квалитета образовања у 

средњим школама 

1.Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности у односу на 

укупан број ученика 

1638/379

9 

1379/360

7 

1495/362

8 

1464/362

3 

         

105,345,400.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0902 

Програм 11.  

Социјална  и 

дечија 

заштита 

Начелник 

Градске управе   

1. Унапређење 

квалитета услуга 

социјалне заштите 

1.Проценат 

лиценцираних 

пружалаца услуге у 

односу на укупан број 

подржаних пружалаца 

услуге 

43% 46% 46% 46% 
         

301,464,806.00  

 0902-0001 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење заштите 

сиромашних 

1.Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

0,73 0,73 0,73 0,73 

           

32,931,000.00  

2.Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде 

и помоћи у натури у 

складу са Одлуком о 

социјалној заштити у 

односу на укупан број 

грађана 

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

0902-0002 

Породични и 

домски 

смештај, 

прихватилишта 

и друге врсте 

смештаја 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђење услуге 

смештаја 

1.Број корисника услуга 

смештаја прихватилишта 
40 40 40 40 

              

2,000,000.00  

 0902-0005 

Обављање 

делатности 

установа 

социјалне 

заштите 

Директор 

Центра за 

социјални рад 

1.Унапређење заштите 

сиромашних 

1.Проценат корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

(нпр.набавка огрева и 

сл.)  

1,17% 1,17% 1,17% 1,17% 
           

81,191,520.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

2.Повећана сигурност 

жена од родно 

заснованог насиља у 

породици и у 

партнерским односима 

1.Број пријава насиља 110 105 105 100 

0902-0016  
Дневне услуге 

у заједници 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Подстицање развоја 

разноврсних социјалних 

и других услуга у 

заједници  

1.Број 

удружења/хуманитарних 

организација које 

добијају средства из 

буџета града/општине 

18 18 18 18 
              

9,000,000.00  

0902-0017  

Саветодавно-

терапијске и 

социјално-

едукативне 

услуге 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Подршка развоју 

мреже  услуге социјалне 

заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној 

заштити и Законом о 

социјалној заштити 

1.Број услуга социјалне 

заштитепредвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити - укупно 

10 11 11 11 
           

51,736,000.00  

 0902-0018 

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног крста 

Секретар 

Градског 

одбора 

Црвеног крста 

Ваљево 

1.Социјално деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољу, развијањем 

солидарности међу 

људима, организовањем 

различитих облика 

помоћи 

1.Број акција на 

прикупљању различитих 

врста помоћи 

45 45 45 45 
              

2,400,000.00  

 0902-0019 

Подршка деци 

и породици са 

децом 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

популационе политике 

1.Број мера материјалне 

подршке намењен 

мерама локалне 

популационе политике 

(нпр.подршка 

материнству, подршка 

породиљама, накнада за 

новорођену децу) 

5 5 5 5 
           

50,536,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0902-0021 

Подршка 

особама са 

инвалидитетом 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање услуга 

социјалне заштите за 

старије и одрасле са 

инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 1 

           

15,230,000.00  

2.Број корисника услуга 165 165 170 170 

0902-7001 

Пројекат: Мој 

нови дом - 

Побољшање 

стамбене 

подршке и 

бољи услови 

животa у граду 

Ваљеву 

Начелник 

Градске 

управе, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и 

координатор 

пројекта 

1.Подршка социјалној 

инклузији и побољшању 

услова живота Рома и 

других осетљивих 

друштвених група кроз 

стамбену подршку и кроз 

активне мере социјалне 

инклузије 

1.Број породица које су 

добиле стамбену 

подршку 

0 20     

           

56,440,286.00  
2.Број породица које су 

добиле подршку кроз 

мере активне инклузије 

0 20     

1801 

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

Начелник 

Градске управе   
1.Унапређивање 

здравља становништва 

1.Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом заштитом 

82100 82100 82100 82100 
           

34,400,000.00  

1801-0001  

Функционисањ

е установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

Директор Дома 

здравља 

Ваљево, 

директор 

Апотекарске 

установе 

Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, квалитета и 

ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат реализације 

планова инвестирања у 

објекте и опрему ПЗЗ 

100% 100% 100% 100% 
           

32,000,000.00  



 

 

Страна 90                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1801-0002 Мртвозорство 

Руководилац 

Одељења за 

имовинске 

послове и 

општу управу 

x x x x x x 
              

2,400,000.00  

1201 

Програм 13.  

Развој 

културе и 

информисања 

Начелник 

Градске управе   
1.Подстицање развоја 

културе   

1.Број посетилаца 

програма који 

доприносе остваривању 

општег интереса у 

култури који су 

одржани  

200 280 350 380 
         

299,188,714.00  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Mатична 

библиотека 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе  
19 20 20 20 

           

32,605,000.00  

1201-0001 

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Народни музеј 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе  
25 25 25 25 

           

52,760,000.00  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - Завод 

за заштиту 

споменика 

културе 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе  
11 12 12 14 

           

26,764,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Међуопштинск

и историјски 

архив 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе  
11 11 12 12 

           

37,286,000.00  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Центар за 

културу 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе  
19 22 22 22 

           

56,510,000.00  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Модерна 

галерија 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе  

1.Број запослених у 

установи културе  
3 3 4 4 

              

7,615,000.00  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Интернационал

ни уметнички 

студио 

Трнавац 

Директор 

установе 

1.Обезбеђење редовног 

функционисања установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе  
3 3 3 3 

              

5,765,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

1201-0001  

Функционисањ

е локалних 

установа 

културе - 

Абрашевић 

Директор 

установе 

1.Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета установа 

културе 

1.Број запослених у 

установи културе 
4 4 5 5 

              

8,574,000.00  

 1201-0002 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва - 

конкурси у 

култури, 

самостални 

уметници   

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Средства планирана у 

буџету града 

5.800.00

0 

5.800.00

0 

6.000.00

0 

6.000.00

0 

              

5,800,000.00  

 1201-0002 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва - 

Центар за 

културу 

Директор 

установе 

1.Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у 

програмима културне 

продукције уметничког 

стваралаштва  

90000 90000 90000 90000 
           

17,000,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Унапређење 

аматерског 

културног и 

уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина 

Д.Максимовић 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација  

450 450 450 450 
              

2,000,000.00  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Матична 

библиотека 

Директор 

установе 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних програма  

50/50 50/50 50/50 50/50 
              

3,140,000.00  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Народни музеј 

Директор 

установе 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних програма  

20/40 20/50 20/50 20/50 
              

2,460,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - Завод 

за заштиту  

споменика 

Директор 

установе 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Проценат споменика 

културе код којих су на 

годишњем нивоу 

извршена улагања у 

односу на укупан број 

споменика културе у 

надлежности града 

10% 10% 10% 10% 
              

6,100,000.00  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Међуопштинск

и историјски 

архив 

Директор 

установе 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација  

2600 2600 2600 2600 
                 

680,000.00  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Модерна 

галерија 

Директор 

установе 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе  

25 25 25 30 
              

2,800,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Интернационал

ни уметнички 

студио 

Трнавац 

Директор 

установе 

1.Унапређење 

презентације културног 

наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе  

17 18 19 20 
              

1,660,000.00  

 1201-0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљања 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Абрашевић 

Директор 

установе 

1.Подстицање развоја 

културе код младих 
1.Број програма за младе 30 35 40 45 

              

3,969,714.00  

1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса 

у области 

јавног 

информисања 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Повећана понуда 

квалитетних медијских 

садржаја из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице 

1.Број програмских 

садржаја подржаних на 

конкурсима јавног 

информисања 

25 27 30 32 
           

10,000,000.00  

 1201-7001 

Пројекат: 

Тешњарске 

вечери 

Директор 

Центра за 

културу 

1.Промоција културно 

туристичких потенцијала 
1.Број посетилаца  39000 39000 39000 39000 

              

9,000,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

2.Број програма   61 62 63 70 

 1201-7002 

Пројекат: 

Ваљевски џез 

фестивал 

Директор 

Центра за 

културу 

1.Повећање 

интересовања за џез 

музику 

1.Број посетилаца на 

фестивалу 
2900 2900 2900 3000 

              

3,000,000.00  
2.Број учесника на 

фестивалу   
140 140 150 150 

1201-4001 

Пројекат: 

Дочек Нове 

године 

Директор 

Центра за 

културу 

1.Организовање музичко 

забавног програма 

1.Број посетилаца 8000 8000 8000 8000 
              

2,000,000.00  
2.Број програма 60 60 60 60 

 1201-7003 
Пројекат: 

Дечија недеља 

Директор 

Центра за 

културу 

1.Промоција 

стваралаштва младих и 

неговање права деце 

1.Број програма 85 85 85 85 

                 

300,000.00  
2.Број учесника  7500 8000 8000 8000 

 1201-4002 
Пројекат: 

Аброфест 

Директор 

ЦЗНТК 

Абрашевић 

1.Постицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета установа 

културе 

1.Број програма за младе 30 35 40 45 
              

1,400,000.00  

1301 

Програм 14.  

Развој спорта 

и омладине 

Начелник 

Градске управе   

1.Обезбеђивање услова 

за бављење спортом 

свих грађана и 

грађанки 

града/општине  

1.Број жена чланова 

спортских организација 

и удружења 

525 550 575 600 
         

297,680,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

 1301-0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама

, удружењима 

и савезима 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање услова 

за рад и унапређење 

капацитета спортских 

организација преко којих 

се остварује јавни 

интерес у области спорта 

у граду/општини 

1.Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од стране 

града/општине 

51 55 60 62 
           

97,000,000.00  

 1301-0002 

Подршка 

предшколском 

и школском 

спорту 

Руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

предшколског и 

школског спорта 

1.Број програма којима 

се реализују активности 

школског спорта 

21 22 23 27 
              

3,000,000.00  

1301-0004 

Функционисањ

е локалних 

спортских 

установа 

Директор УФК 

Валис 

1.Обезбеђивање услова 

за рад установа из 

области спорта 

1.Број спортских 

организација које 

користе услуге установе 

из области спорта 

21 22 23 24 
         

153,430,000.00  

1301-0005 

Спровођење 

омладинске 

политике 

Руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктур

у и 

координатор 

Канцеларије за 

младе 

1.Унапређење спортске 

инфраструктуре 

1.Број изграђених, 

реконструисаних 

спортских и дечијих 

игралишта 

3 8 3 3 
           

44,250,000.00  

0602 

Програм 15. 

Опште услуге 

локалнe 

самоуправe 

Начелник 

Градске управе   

1.Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и 

интегритет локалног 

буџета (износ текућих 

прихода и примања) 

3
.9

6
8
.0

0
0

.0
0
0

 

4
.1

8
6
.0

0
0

.0
0
0

 

4
.4

9
9
.0

0
0

.0
0
0

 

4
.8

5
0
.0

0
0

.0
0
0

 

         

744,976,760.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0602-0001  

Функционисањ

е локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

Начелник 

Градске управе   
1.Функционисање управе 

1.Број попуњених радних 

места у односу на број 

систематизованих 

радних места у Градској 

управи 

230/263 263/263 263/263 263/263 
         

701,974,760.00  

 0602-0002 

Функционисањ

е месних 

заједница 

Руководилац 

Одељења за 

имовинске 

послове и 

општу управу 

1.Обезбеђено 

задовољавање потреба и 

интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница 

1.Број 

иницијатива/предлога 

месних заједница према 

граду у вези са питањима 

од интереса за локално 

становништво 

15 15 15 15 
              

3,500,000.00  

 0602-0004 

Општинско/гра

дско 

правобранилаш

тво 

Правобранилац  

1.Заштита имовинских 

права и интереса 

града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2000 2000 2000 2000 

           

11,032,000.00  

0602-0009 

Текућа 

буџетска 

резерва 

Градоначелник 

и руководилац 

Одељења за 

финансије 

x x x x x x 
           

12,000,000.00  

0602-0010 

Стална 

буџетска 

резерва 

Градоначелник 

и руководилац 

Одељења за 

финансије 

x x x x x x 
              

8,000,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0602-7001 

Пројекат: 

Успостављање 

јединственог 

управног места 

Начелник 

Градске 

управе, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и 

координатор 

пројекта 

1.Функционисање управе 
1.Укупан број 

примљених предмета  
  16000 17000 18000 

              

8,470,000.00  

2101 

Програм 16. 

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

Председник 

Скупштине 

града и 

Градоначелник 

1.Ефикасно и 

ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

1.Укупан број тачака 

на седницама Градског 

већа и седницама 

Скупштине града 

450 450 450 450 
           

55,839,000.00  

2101-0001 
Функционисањ

е скупштине 

Председник 

Скупштине 

града 

1.Функционисање 

локалне скупштине 

1.Број седница 

скупштине 
12 12 12 12 

           

26,451,000.00  

2101-0002 

Функционисањ

е извршних 

органа 

Градоначелник 
1.Функционисање 

извршних органа 

1.Број седница извршних 

органа 
24 24 24 24 

           

29,388,000.00  
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Шифра 

Програм/ 

Програмс

ка 

активнос

т/  

Пројекат 

Назив 

Одговорно 

лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Очекив

ана 

вреднос

т у 2022. 

години 

Циљана 

вреднос

т       

2023. 

Циљана 

вреднос

т       

2024. 

Циљана 

вреднос

т       

2025. 

 Укупна 

планирана 

средства                        

за 2023. 

годину  

0501 

Програм 17. 

Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви 

извори 

енергије 

Начелник 

Градске управе   
1.Смањење потрошње 

енергије  

1.Укупна потрошња 

примарне енергије у 

јавним зградама (ТЕН) 

900 850 840 830 
           

58,186,920.00  

0501-0001 
Енергетски 

менаџмент 

Руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Фунционисање система 

енергетског менаџмента 

1.Број израђених 

годишњих енергетских 

биланса 

17 20 22 25 
           

51,000,000.00  

0501-7001 

Пројекат: 

Унапређење 

енергетске 

ефикасности и 

унапређење 

термотехнички

х система и 

термичког 

омотача 

Историјског 

архива у 

Ваљеву 

Начелник 

Градске 

управе, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и 

координатор 

пројекта 

1.Смањење потрошње 

енергије 

1.Укупна потрошња 

примарне енергије у 

објектима Историјског 

архива (ten) 

  64.4 64.4 
              

7,186,920.00  

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 

    

4,680,233,000.0

0  
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

Приходи и примања буџета града Ваљева 

прикупљају се и наплаћују у складу са законом 

и другим прописима, независно од износа 

утврђених овом Одлуком за поједине врсте 

прихода и примања. 

Члан 12. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на 

терет буџета само до износа апропријација 

утврђених овом Одлуком.  

Члан 13. 

Изузетно, корисници буџетских средстава 

могу преузимати обавезе по уговорима који се 

односе на капиталне издатке и који захтевају 

плаћање у више година, на основу предлога 

органа надлежног за послове финансија, уз 

сагласност Градоначелника. 

У случају из става 1. овог члана корисници 

средстава буџета могу преузети обавезе по 

уговору само за капиталне пројекте у складу 

са предвиђеним средствима из прегледа 

планираних капиталних издатака буџетских 

корисника за текућу и наредне две буџетске 

године у општем делу буџета исказаног у овој 

одлуци. 

Корисници буџета града обавезни су да, пре 

покретања поступка јавне набавке која се 

односи на капиталне пројекте, прибаве 

сагласност надлежног органа.  

Корисници буџета града не могу преузимати 

обавезе по уговорима уколико се приход 

планиран за ту капиталну инвестицију не 

реализује. 

Члан 14. 

Изузетно, у случају да виши ниво власти својим 

актом определи буџету града Ваљева наменска 

трансферна средства, као и средства за 

надокнаду штета настале услед елементарних 

непогода, као и у случају уговарања донације, 

чији износи нису били познати у поступку 

доношења Одлуке о буџету за 2023. годину, 

орган управе надлежан за финансије на основу 

тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршење расхода по том основу у складу са 

чланом 5. Закона о буџетском систему. 

 

 

Члан 15. 

Обавезе према корисницима буџетских 

средстава извршавају се сразмерно  оствареним 

приходима и примањима буџета. 

Ако се у току године приходи и примања 

смање, расходи и издаци буџета извршаваће се 

по приоритетима, и то: обавезе утврђене 

законским прописима на постојећем нивоу и 

минимални стални трошкови неопходни за 

несметано функционисање корисника 

буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре 

приходе и примања из других извора у 

планираном износу, апропријације утврђене из 

тих прихода и примања неће се извршавати на 

терет буџета града. 

Члан 16. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и 

услуге корисника буџетских средстава имају 

расходи за сталне трошкове, текуће поправке и 

одржавање и материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавезе настале по основу сталних трошкова, 

трошкова текућих поправки и одржавања, 

материјала, као и по основу капиталних 

издатака измире у року утврђеном законом који 

регулише рокове измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама. 

Члан 17. 

Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход и издатак извршава из других извора 

прихода и примања, који нису општи приход 

буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе 

могу преузимати само до нивоа остварења тих 

прихода или примања, уколико је ниво 

остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација.  

Средства буџета и остали извори прихода 

буџетских корисника распоређују се и исказују 

по ближим наменама, у складу са економском и 

функционалном класификацијом, годишњим 

програмом и финансијским планом прихода и 

расхода.  

Финансијски план буџетског корисника 

усаглашен са годишњим износима 

апропријација доноси надлежни орган 

буџетског корисника најкасније 45 дана по 

усвајању одлуке о буџету. 
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Члан 18. 

Јавна предузећа и други облици организовања 

чији је оснивач Град Ваљево, дужни су да 

најкасније до 30. новембра текуће буџетске 

године део од 50% добити, односно вишка 

прихода над расходима по завршном рачуну за 

2022. годину уплате у буџет Града Ваљева. 

Привредна друштва чији је оснивач Град 

Ваљево или у којима Град Ваљево има учешћа у 

власништву дужна су да најкасније до 30. 

новембра текуће буџетске године у буџет Града 

Ваљева уплате 50% сразмерног дела добити по 

завршном рачуну за 2022. годину, који у складу 

са законом који уређује привредна друштва 

припада Граду Ваљеву као члану друштва. 

Изузетно од става 1. и 2. овог члана, уз 

сагласност Градског већа обавезу по основу 

уплате добити нема субјекат из става 1. и 2. 

овог члана који донесе одлуку да из добити 

покрије губитак, односно повећа капитал, а 

расположива ликвидна средства употреби за 

финансирање инвестиција. 

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава приликом 

набавке роба, услуга и радова су дужни да 

поступе у складу са  Законом о јавним 

набавкама. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о 

јавним набавкама, сматра се набавка чија је 

вредност дефинисана Законом о јавним 

набавкама. 

Члан 20. 

Корисник буџетских средстава обавезан је да 

усклади свој финансијски план са решењем које 

доноси надлежни извршни орган града - 

Градоначелник, односно Градско веће, у складу 

са чланом 5., 61., 69. и 70. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 

др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 

31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), у року од 8 дана од дана доношења. 

Финансијски план из става 1. овог члана 

доставља се Градском већу на сагласност и по 

добијању сагласности могу се преузимати 

обавезе на терет тог корисника. 

Корисник буџетских средстава је обавезан да 

усклади свој Програм пословања са 

Финансијским планом и да исти достави 

надлежном органу на сагласност. 

Члан 21. 

Распоред остварених прихода и примања врши 

се тромесечним плановима, које доноси орган 

управе надлежан за финансије. 

Директни корисник буџетских средстава може 

вршити плаћања у границама прописаних квота 

за свако тромесечје (или краћи период), које је 

одредио локални орган управе надлежан за 

финансије. 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава преузимају 

обавезе на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије 

прописано. 

Корисници буџетских средстава дужни су да 

обавесте трезор локалне власти: 

1) о намери преузимања обавезе достављањем 

предлога уговора или другог правног акта којим 

ће се преузети обавеза, а где је наведена висина 

обавезе, услови и рокови плаћања; 

2) након потписивања уговора или другог 

правног акта којим се преузима обавеза, о 

преузетој обавези и предвиђеним условима и 

роковима плаћања; 

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова 

и услова плаћања из тачке 2) овог става; 

4) поднесу захтев за плаћање у року 

прописаном актом надлежног органа у складу 

са законом. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 

средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, 

не могу се извршавати на терет буџета.  

Обавезе преузете у 2022. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2022. години, а 

неизвршене у току 2022. године, преносе се у 

2023. годину и имају статус преузетих обавеза и 

извршавају се на терет одобрених 

апропријација овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу 

готовинске основе са консолидованог рачуна 

трезора, осим ако је законом, односно актом 

Владе предвиђен другачији метод. 
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Члан 23. 

Градоначелник града доноси одлуку о промени 

апропријације у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 24. 

За извршење ове Одлуке одговоран је 

градоначелник града Ваљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је 

градоначелник града Ваљева. 

Члан 25. 

Градско веће је одговорно, у смислу Закона о 

буџетском систему, за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, 

приходима и примањима и расходима и 

издацима.  

Члан 26. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан 

је да редовно прати извршење буџета и најмање 

два пута годишње информише Градско веће, а 

обавезно у року од петнаест дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног 

периода. 

У року од петнаест дана по подношењу 

извештаја из става 1. овог члана Градско веће 

усваја и доставља извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 

буџета и извршења и образложења великих 

одступања.  

Члан 27. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава директног корисника 

одговоран је функционер директног корисника. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом 

индиректним корисницима одговорни су 

руководиоци индиректних корисника буџетских 

средстава. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом 

поред функционера односно руководиоца 

директних и индиректних корисника буџетских 

средстава, одговоран је начелник градске 

управе. 

Члан 28. 

Корисници средстава буџета могу користити 

средства распоређена овом Одлуком само за 

намене за које су им по њиховим захтевима 

одобрена и пренета. 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2023. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовину исказују на 

терет капитала, односно не исказују расход 

амортизације и употребе средстава за рад.  

Члан 30. 

У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао 

правни основ средства се враћају у буџет. 

Члан 31. 

Уколико корисник буџета својом делатношћу 

изазове судски спор, извршење правоснажних 

судских одлука и судска поравњања извршавају 

се на терет његових апропријација, а преко 

апропријације која је намењена за ову врсту 

расхода. 

Члан 32. 

Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора града Ваљева могу се инвестирати у 

складу са чланом 10. Закона о буџетском 

систему.  

Члан 33. 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о 

буџету локалне власти за 2023. годину и 

пројекцијама за 2024. и 2025. годину, које је 

донео министар надлежан за финансије, у 

табели која следи исказује се број запослених и 

то: 
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Редни број 

Директни и индиректни 

корисници буџетских средстава 

локалне власти 

Број запослених у октобру 2022. године 

Број запослених 

на неодређено 

Број 

запослених на 

одређено 

Укупан број 

запослених 

   

1 

Органи и службе локалне власти 248 46 294 

Изабрана лица  10 10 

Постављена лица  4 4 

Запослени 248 32 280 

2 

Установе културе 80 16 96 

Постављена лица  8 8 

Запослени 80 8 88 

3 

Остале установе из области јавних 

служби које се финансирају из 

буџета 

30 5 35 

1. УФК ''Валис'' 25 3 28 

Постављена лица  1 1 

Запослени 25 2 27 

2. Туристичка организација 

Ваљевo 
5 2 7 

Постављена лица  1 1 

Запослени 5 1 6 

4 

Предшколске установе 359 41 400 

Постављена лица  1 1 

Запослени 359 40 399 

5 Нове установе и органи 0 0 0 

6 

Укупно за све кориснике буџета 

који се финансирају  са економских 

класификација 411 и 412 

717 108 825 

 
Изабрана лица 

 
10 10 

 
Постављена лица 

 
15 15 

 
Запослени 717 83 800 

 

Члан 34. 

Корисници јавних средстава не могу 

заснивати радни однос са новим лицима ради 

попуњавања слободних, односно упражњених 

радних места супротно одредбама закона. 

Члан 35. 

Средства за исплату плата запослених, 

примена Општег колективног уговора, Анекса 

Општег колективног уговора, Посебног 

колективног уговора, обрачун и исплата 

божићних, годишњих и јубиларних награда и 

других врста награда и бонуса предвиђених 

посебним и појединачним колективним 

уговорима за директне и индиректне 

кориснике средстава буџета града, планираће 

се у складу са Законом о буџету Републике 

Србије за 2023. годину. 

 

 

Члан 36. 

За финансирање дефицита текуће 

ликвидности, који може да настане услед 

неуравнотежености кретања у приходима и 

расходима буџета, могу се користити 

краткорочни кредити у складу са Законом о 

јавном дугу. 

Члан 37. 

Буџетски корисници дужни су да на захтев 

надлежног одељења, тј. службе директног 

корисника ставе на увид документацију о 

њиховом финансирању, као и да достављају 

извештаје о остварењу прихода и извршењу 

расхода у одређеном периоду (најмање 

тромесечно), укључујући приходе које остваре 

из других извора. 

Члан 38. 

Извештај о извршењу годишњег финансијског 

плана буџетски корисник доставља органу 
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управе надлежном за финансије који извршава 

буџет, 15 дана пре рока предвиђеног за 

подношење завршног рачуна. 

Члан 39. 

Одлуку о капиталном задуживању града 

доноси Скупштина града, по претходно 

прибављеном мишљењу Министарства 

финансија Републике Србије.    

Члан 40. 

Корисници буџетских средстава буџета града 

Ваљева пренеће на рачун –извршење буџета 

града Ваљева до 31. децембра 2023. године 

средства која нису утрошена за финансирање 

расхода у 2023. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2023. годину.   

Члан 41. 

Ову Одлуку доставити Министарству 

финансија и објавити у "Службеном гласнику 

града Ваљева".  

Члан 42. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

града Ваљева", а примењује се од 01. јануара 

2023. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1379/2021-06 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА  

Проф. др Снежана Ракић ,с .р .  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење о Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2023. годину садржан је 

у члану 43. и члану 112. Закона о буџетском 

систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/11, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), члану 32. став 1. тачка 2) и члану 66. 

Закона о локалној самоуправи самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 

- др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 

111/2021 – др.закон) и члану 37. став 1. тачка 2) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/2019). 

Чланом 43. Закона о буџетском систему 

прописано је да скупштина локалне власти 

доноси Одлуку о буџету локалне власти. 

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи прописано је да скупштина 

општине у складу са законом доноси буџет и 

Завршни рачун општине. 

Чланом 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да се одредбе овог 

закона које се односе на скупштину општине 

примењују на скупштину града. 

Чланом  37. став 1. тачка 2) Статута града 

Ваљева прописано је да скупштина града у 

складу са Законом доноси Одлуку о буџету и 

Завршни рачун града Ваљева. 

Пројекција буџета града Ваљева за 2023. годину 

урађена је на основу Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 

73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-

др.закон), Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, ..., 

126/2020, 99/2021-усклађени дин.изн. и 

111/2021-др.закон) и Закона о локалној  

самоуправи ("Службени гласник РС", број 

129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - 

др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон). 

У складу са наведеним прописима, средства 

буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују 

се из изворних и уступљених прихода, 

трансфера, примања по основу задуживања и 

других прихода и примања утврђених законом. 

Изворни приходи су приходи чију стопу, начин 

и мерила за утврђивање висине износа утврђује 

јединица локалне самоуправе и ту спадају: 

- Порез на имовину, осим пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, 

- Локалне административне таксе, 

- Локалне комуналне таксе, 

- Боравишна такса, 

- Накнада за коришћење јавних добара у 

складу са законом, 

- Концесиона накнада, 
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- Друге накнаде у складу са законом, 

- Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје прописане 

актом скупштине јединице локалне самоуправе, 

као и одузета имовинска корист у том поступку, 

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини РС, које користи јединица локалне 

самоуправе, односно органи и организације 

јединице локалне самоуправе и индиректни 

корисници њеног буџета,  

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини јединице локалне самоуправе, 

- Приходи настали продајом услуга 

корисника средстава буџета јединице локалне 

самоуправе чије је пружање уговорено са 

физичким и правним лицима, 

- Приходи од камата на средства буџета 

јединице локалне самоуправе, 

- Приходи по основу донација јединици 

локалне самоуправе, 

- Приходи по основу самодоприноса. 

Приходи од уступљених пореза остварених на 

територији јединице локалне самоуправе: 

1. Порез на доходак грађана: 

- приходи од пољопривреде и шумарства, 

- приходи од самосталних делатности, 

- приходи од давања у закуп покретних ствари, 

- приходи од осигурања лица,  

- 77% од пореза на зараде за градове,  

- остали приходи у складу са законом. 

2. Порез на наслеђе и поклон 

3. Порез на пренос апсолутних права. 

Приходи од уступљених накнада односе се на 

приходе од накнада остварених на територији 

јединице локалне самоуправе, у складу са 

законом. 

Поред наведених редовних прихода могу се 

остваривати и остали приходи из уговорених и 

других пословних односа који се реализују 

преко буџета града. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета 

града према одредбама закона су: Уставом и 

Законом утврђени задаци органа, организација и 

служби града, одређене потребе грађана у 

области образовања, културе, социјалне 

заштите, друштвене бриге о деци, физичке 

културе, информисања и др., обављање и развој 

комуналних потреба, уређење грађевинског 

земљишта, старање о изградњи путева, улица и 

других јавних објеката од општег значаја, 

законом поверени послови граду из оквира 

права и дужности Републике, послови утврђени 

Статутом града за потребе грађана из средстава 

прикупљених њиховим непосредним 

изјашњавањем. 

Чланом 28. Закона о буџетском систему 

прописан је садржај буџета. Буџет се састоји из 

општег и посебног дела. 

Чланом 112. Закона о буџетском систему 

прописано је да се одредбе Закона о буџетском 

систему које се односе на програмски део 

буџета примењују у целини од доношења 

Закона о буџету републике Србије и одлука о 

буџетима локалне власти за 2015. годину. 

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 

планирани су приходи и примања са 

нераспоређеним вишком прихода из ранијих 

година у износу 4.576.000.000 динара и  

104.233.000  динара прихода из осталих извора, 

што укупно износи 4.680.233.000 динара 

укупних јавних средстава. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе 

обезбеђују се из изворних и уступљених 

прихода, трансфера и других прихода и 

примања утврђених законом.  

Највећи део прихода планиран је од пореза на 

доходак, добит и капиталне добитке у износу 

од 2.383.487.000 динара. Ова група прихода 

спада у групу прихода од уступљених пореза 

чија расподела је регулисана Законом о 

финансирању локалне самоуправе.  

Приход из ове групе пореза који је најобимнији 

је порез на зараде. Утврђује се и наплаћује на 

основу члана 13. – 21и. Закона о порезу на 

доходак грађана (''Сл.гласник РС'', број 24/2001, 

80/2002, ........, 6/2021 - усклађени дин. изн., 

44/2021, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. 

изн. и 10/2022 - усклађени дин. изн.). Према 

члану 35. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени дин. 

изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.) 77% 

овог прихода припада градовима. Плаћа се по 

стопи 10% према пребивалишту запосленог. 

Одлуком о буџету града за 2023. годину овај 

приход је планиран у износу од 2.025.000.000 

динара.  
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Порез на приходе од самосталних делатности 

утврђује се и наплаћује према члану 31. – 51. 

Закона о порезу на доходак грађана 

(''Сл.гласник РС'', број 24/2001, 80/2002, ........, 

6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 

132/2021 - усклађени дин. изн. и 10/2022 - 

усклађени дин. изн.). Као приход јединице 

локалне самоуправе прописан је Законом о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", број 62/2006, 47/2011, ........, 99/2021 2019 - 

усклађени дин. изн. и 111/2021 2019 - усклађени 

дин. изн.) у члану 35. став 1. тачка 1. подтачка 

2.. Остварује се на основу Решења пореске 

управе по стопи од 10%. Припада 100% 

јединици локалне самоуправе. Планиран је у 

износу од 243.400.000 динара.  

 

Порез на приходе од имовине планиран је у 

износу од 2.810.000 динара, док је порез на 

друге приходе (порез на добитке од игара на 

срећу, порез на приходе од осигурања лица, 

порез на приходе спортиста и спортских 

стручњака и слично) планиран у износу од 

112.277.000 динара.   

Порез на имовину је планиран у укупном 

износу од 381.000.000 динара. Утврђује се и 

наплаћује на основу Закона о порезима на 

имовину (''Сл. гласник РС'', број 26/2001, ''Сл. 

Лист СРЈ'', број 42/2002 – одлука СУСи ''Сл. 

гласник РС'', број 80/2002, ....., 144/2020 и 

118/2021), а према члану 6. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", број 62/2006, 47/2011, ........, 99/2021 2019 - 

усклађени дин. изн. и 111/2021 2019 - усклађени 

дин. изн.) у целости припада јединици локалне 

самоуправе. Основицу пореза на имовину 

утврђује орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода јединице локалне самоуправе, 

док се пореске стопе утврђују одлуком 

скупштине јединице локалне самоуправе, у 

складу са Законом о порезима на имовину. 

Наплата се врши по решењим органа јединице 

локалне самоуправе надлежног за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода јединице 

локалне самоуправе. 

Порез на наслеђе и поклон 35.000.000 динара. 

Утврђује се и наплаћује на основу члана 14. – 

22. Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник 

РС'', број 26/2001, ''Сл. Лист СРЈ'', број 42/2002 – 

одлука СУСи ''Сл. гласник РС'', број 80/2002, 

....., 144/2020 и 118/2021), а према члану 35. став 

1. тачка 2. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени дин. 

изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.) 

припада јединици локалне самоуправе као 

уступљени приход.  

Порез на пренос апсолутних права планиран је у 

укупном износу од 177.000.000 динара. 

Утврђује се и наплаћује на основу члана 23. – 

31б. Закона о порезима на имовину (''Сл. 

гласник РС'', број 26/2001, ''Сл. Лист СРЈ'', број 

42/2002 – одлука СУС и ''Сл. гласник РС'', број 

80/2002, ....., 144/2020 и 118/2021), а према 

члану 35. став 1. тачка 2. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 

62/2006, 47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени 

дин. изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.) 

припада јединици локалне самоуправе као 

уступљени приход.  

Порези на добра и услуге су планирани у 

износу од 276.340.000 динара. 

Комунална такса за држање музичких уређаја и 

приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима планирана је у износу 

од 70.000 динара, локалне комуналне таксе за 

коришћење рекламних паноа у износу од 5.000 

динара.  

Комунална такса за држање моторних друмских 

и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина планирана је у износу од 

75.000.000 динара. Прописана је чланом 15. став 

1. тачка 3. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени дин. 

изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.), а 

чланом 15в утврђени су највиши износи 

комуналне таксе за држање моторних друмских 

и прикључних возила. Плаћа се приликом 

регистрације возила. Утврђује се одлуком о 

локалним комуналним таксама коју доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе.  

Накнада за промену намене пољопривредног 

земљишта планирана је у износу од 4.000.000 

динара. Утврђивање, наплата и припадност овог 

прихода уређени су чланом 43. – 48. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара (''Сл. 

гласник РС'', број 95/2018, 49/2019, 86/2019 – 

усклађени дин. износи, 156/2020 - усклађени 

дин. износи и 15/2021- усклађени дин. износи). 

Према члану 6. Закона о финанисрању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени дин. 

изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.) 

представља изворни приход јединице локалне 

самоуправе. Чланом 48. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара (''Сл. гласник РС'', 

број 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. 

износи, 156/2020 - усклађени дин. износи и 

15/2021- усклађени дин. износи) прописано је да 
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40% овог прихода припада јединици локалне 

самоуправе на чијој територији се налази 

пољопривредно земљиште чија намена се мења, 

а 60% припада буџету Републике Србије.   

Боравишна такса је планирана у износу од 

8.615.000 динара. Прописана је чланом 70. – 76. 

Закона о угоститељству (''Сл.гласник РС'', бр. 

17/2019), а ближе уређена Уредбом o условима 

и начину утврђивања висине годишњег износа 

боравишне таксе за физичко лице које пружа 

угоститељске услуге смештаја у објектима 

домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству, као и начин и рокови плаћања 

("Службени гласник РС", бр. 47/2019 и 51/2019), 

Уредбом о највишем и најнижем износу 

боравишне таксе ("Службени гласник РС", бр. 

44/2013 и 132/2014). Висину боравишне таксе 

утврђује јединица локалне самоуправе, одлуком 

скупштине. Према члану 19. Закона о 

финанисрању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", број 62/2006, 47/2011, ........, 99/2021 2019 - 

усклађени дин. изн. и 111/2021 2019 - усклађени 

дин. изн.) припада јединици локалне 

самоуправе, као њен изворни приход. 

Општинске и градске накнаде планиране су у 

укупном износу од 53.590.000 динара. Из ове 

групе прихода најзначајнији је приход од 

накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине који је планиран у износу 43.000.000 

динара. Ова накнада прописана је чланом 134.-

139. Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара ("Службени гласник РС", бр. 95/2018), а 

према члану 6. став 1. тачка 5. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 

РС", број 62/2006, 47/2011, ........, 99/2021 2019 - 

усклађени дин. изн. и 111/2021 2019 - усклађени 

дин. изн.) припада јединици локалне самоуправе 

као њен изворни приход. Висину накнаде 

утврђује јединица локалне самоуправе својим 

актом, на основу износа прописаних Уредбом о 

критеријумима за одређивање активности које 

утичу на животну средину према степену 

негативног утицаја на животну средину који 

настаје обављањем активности, износима 

накнада (''Сл.гласник РС'', бр. 86/2019 и 

89/2019). 

Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору планирана је у износу од 

48.000.000 динара. Прописана је чланом 15. став 

1. тачка 1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени дин. 

изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.), а 

чланом 15а истог Закона утврђени су највиши 

износи комуналне таксе за истицање фирме на 

пословнм простору. Одлуком о локалним 

комуналним таксама коју доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе утврђују се 

обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 

плаћања ове таксе. 

 

Текући ненаменски трансфери у ужем смислу 

од Републике у корист нивоа градова планирани 

су у складу са Законом о буџету Републике 

Србије за 2023. годину, а на основу члана 34. 

став 1. тачка 2. Закона о финансирању локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 

47/2011, ........, 99/2021 2019 - усклађени дин. 

изн. и 111/2021 2019 - усклађени дин. изн.) 

којим је уређен и начин утврђивања висине ових 

трансфера (члан 37. - 49.). 

Приходи од имовине су планирани у износу од 

237.892.000 динара. Најзначајнији приходи, у 

оквиру ове групе прихода су приходи од 

накнада за коришћење ресурса и резерви 

минералних сировина и допринос за уређивање 

грађевинског земљишта. 

Приходи од накнада за коришћење ресурса и 

резерви минералних сировина планирани су у 

износу од 25.000.000 динара. Утврђивање, 

наплата и припадност овог прихода уређени су 

чланом 20. – 26. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара (''Сл. гласник РС'', 

број 95/2018, 49/2019, 86/2019 – усклађени дин. 

износи, 156/2020 - усклађени дин. износи и 

15/2021- усклађени дин. износи). Према члану 

6. Закона о финанисрању локалне самоуправе 

("Сл. гласник РС", број 62/2006, 47/2011, ........, 

99/2021 2019 - усклађени дин. изн. и 111/2021 

2019 - усклађени дин. изн.) представља изворни 

приход јединице локалне самоуправе. Чланом 

26. Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара (''Сл. гласник РС'', број 95/2018, 49/2019, 

86/2019 – усклађени дин. износи, 156/2020 - 

усклађени дин. износи и 15/2021- усклађени 

дин. износи) прописано је да 40% овог прихода 

припада јединици локалне самоуправе на чијој 

територији се налази пољопривредно земљиште 

чија намена се мења, а 60% припада буџету 

Републике Србије. 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта 

планиран је у износу од 200.000.000 динара. 

Прописан је чланом 96. – 98. Закона о 

планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 

72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 

- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 

9/2020и 52/2021). Приход од овог доприноса 

припада 100% јединици локалне самоуправе. 

Средства остварена од овог доприноса користе 

се за уређивање (припремање и опремање) 

грађевинског земљишта, прибављање 

грађевинског земљишта у јавну својину и 
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изградњу и одржавање објеката комуналне 

инфраструктуре (члан 96. став 2. Закона о 

планирању и изградњи). 

 

Приходи од продаје добара и услуга су 

планирани у укупном износу 112.161.000 

динара.  

У оквиру ове групе прихода, најзначајнији 

износ прихода остварује се по основу пружања 

услуге боравка деце у предшколској установи. 

Планиран је у износу од 80.000.000 динара. 

Остварује се на основу члана 50. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 

113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. Закон, 

10/2019, 86/2019 - др. закон, 157/2020 - др. 

закон, 123/2021 - др. закон и 129/2021). 

Правилником о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и 

образовања у предшколским установама 

("Службени гласник РС", бр. 87/2021) утврђена 

су мерила на основу којих јединица локалне 

самоуправе утврђује економску цену програма 

васпитања и образовања по детету у 

предшколским установама. 

Овој групи прихода припадају и приходи од 

продаје добара и услуга од стране индиректних 

корисника који су планирани у износу од 

1.940.000 динара,  приходи од закупа у износу 

од 13.056.000 динара, градске административне 

таксе у износу од 900.000 динара, таксе за 

озакоњење објеката у износу од 3.300.000 

динара и приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације града у износу од 

12.900.000 динара. 

Приходи од новчаних казни и одузете 

имовинске користи планирани су у износу од 

44.179.000 динара од којих се 42.000.000 динара 

односе на средства од наплаћених новчаних 

казни за прекршаје у саобраћају.  

Приход од наплаћених новчаних казни за 

прекршаје у саобраћају прописан је чланом 17., 

18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима (''Службени гласник РС'', број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука 

УС, 55/2014, 96/2015- др.закон, 9/2016 – одлука 

УС, 24/218, 41/2018, 41/2018 – др. закон, 

87/2018 и 23/2019 и 128/2020). Средства од 

новчаних казни прекршаје у саобраћају у 

висини од 30% припадају јединици локалне 

самоуправе, а 70% буџету Републике Србије. 

Средства која по овом основу оствари јединица 

локалне самоуправе користе се према програму 

који доноси надлежни извршни орган јединице 

локалне самоуправе, на предлог тела за 

координацију. 

Износ од 2.139.000 динара планиран је као 

приход од новчаних казни за прекршаје по 

прекршајном налогу и казни изречених у 

управном поступку.  

Мешовити и неодређени приходи су 

планирани у укупном износу од 30.000.000 

динара и односе се на сопствене приходе 

корисника буџетских средстава, рефундације 

трошкова, повраћаја погрешно уплаћених 

средстава и слично који представљају општи 

приход буџета.  

Примања од продаје нефинансијске имовине 

планирана су у укупном износу од 39.900.000 

динара и односе се на примања од продаје 

непокретности и земљишта.  

Највећи део прихода индиректни буџетски 

корисници остварују из буџета града. Поред 

прихода из буџета града, буџетски корисници 

остварују приходе и из осталих извора.  

 

Средства из осталих извора планирана су у 

укупном износу од 104.233.000 динара.  

 

 

Преглед прихода и примања индиректних буџетских корисника  

из осталих извора средстава 

 

  733147 741413 742141 742372 745141 823141 

Матична 

библиотека 
- - 1.120.000 - - - 

Народни музеј 2.800.000 200.000 4.900.000 - - 1.000.000 

Завод за заштиту 

споменика културе 
- - - 6.985.000 - - 

Међуопштински 

историјски архив 
1.500.000 - - 350.000 - - 

Центар за културу - - 10.520.000 - 500.000 - 
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Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

- - - - - - 

Модерна галерија - - - - - - 

Абрашевић - - 380.000 - - - 

Предшколска 

установа 
- - 14.650.000 - - - 

УФК Валис - - 18.200.000 - - - 

Месне заједнице - - - - - - 

 

 

II ЈАВНИ РАСХОДИ  

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 

планирани су расходи и издаци у износу од 

4.576.000.000 динара, као и 104.233.000 динара 

расхода и издатака из других извора, што 

укупно износи 4.680.233.000 динара. 

Маса средстава за плате овом одлуком је 

планирана у складу са Упутством за припрему 

Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину 

и пројекција за 2024. и 2025. годину, које је 

донео Министар надлежан за послове 

финансија.  
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МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА ЗА 2023. ГОДИНУ 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2022. године  

Маса средстава за 

плате на извору 

01  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

04  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

05-08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

1 

Органи и 

службе 

локалне 

власти 294 351,157,000     271 351,119,000 0   0   

      Изабрана 

лица 10       10   0   0   

      Постављена 

лица  4       4   0   0   

      Запослени 280       257   0   0   

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         96 103,996,000 2,190,000 3,900,000 94 110,373,000 0 2,190,000 2 5,050,000 

      Постављена 

лица  8       8   0   0   

      Запослени 88       86   0   2   

3 

Остале 

установе из 

области 

јавних служби 

које се 

финансирају 

из буџета 35 31,072,000 7,010,000 0 35 32,167,000 0 6,240,000 0 0 
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2022. године  

Маса средстава за 

плате на извору 

01  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

04  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

05-08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

(навести назив 

установе):                                                                                   

1.Туристичка 

организација 

Ваљево 7 8,197,000     7 9,292,000 0   0   

      Постављена 

лица  1       1   0   0   

      Запослени 6       6   0   0   

2.УФК 

''Валис'' 28 22,875,000 7,010,000   28 22,875,000 0 6,240,000 0   

      Постављена 

лица  1       1   0   0   

      Запослени 27       27   0   0   

3. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

4. 0       0   0   0   
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2022. године  

Маса средстава за 

плате на извору 

01  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

04  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

05-08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

5. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

4 

Дирекције 

основане од 

стране 

локалне 

власти 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

5 

Месне 

заједнице 0 

 

    0   0   0   

     Изабрана 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

6 Предшколске 400 385,910,000     476 385,910,000 0   0   
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2022. године  

Маса средстава за 

плате на извору 

01  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

04  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

05-08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

установе  

Постављена 

лица 1       1   0   0   

Запослени 399       475   0   0   

7 

Нове установе 

и органи 

(навести назив 

установа и 

органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

2. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   

      Запослени 0       0   0   0   

3. 0       0   0   0   

      Постављена 

лица  0       0   0   0   
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2022. године  

Маса средстава за 

плате на извору 

01  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

04  

Маса 
средстава 

за плате 

на 

извору 

05-08   

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2023. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

      Запослени 0       0   0   0   

8 

Укупно за све 

кориснике 

буџетa који се 

финансирају  

са економских 

класификација 

411 и 412 825 872,135,000 9,200,000 3,900,000 876 879,569,000 0 8,430,000 2 5,050,000 

 

      Изабрана 

лица 10       10   0   0   

 

      Постављена 

лица  15       15   0   0   

       Запослени 800       851   0   2   
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Расходи и издаци који су финансирани из општих 

прихода, по основним наменама, структуирани су на 

следећи начин: 

Расходи за запослене чине око 20,83% укупно 

планираних расхода и планирани су у складу са 

фискалним правилима и Упутством министра 

финансија. 

Расходи за коришћење роба и услуга учествују са око 

31,85% у укупно планираним расходима и издацима. 

У оквиру ове категорије расхода планирана су и 

средства за текуће одржавање комуналне 

инфраструктуре. 

Субвенције чине 8,25% укупно планираних расхода и 

издатака, донације, дотације и трансфери 10,37%, 

накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,44%, остали 

расходи (дотације НВО, порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате, новчане казне и пенали по решењу 

судова и накнада штете) 4,86%, капитални издаци 

20,98%. 

Средства резерве (текуће и сталне) чине 0,44% 

укупно планираних расхода и издатака. 

Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и 

програмских активности који укључују дефинисане 

циљеве и индикаторе. Програмско буџетирање 

представља већу одговорност корисника буџета и 

транспарентност потрошње јавних средстава. 

Програмским буџетом уведен је и секторски приступ 

планирању. 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 

средства буџета града у укупном износу од 

4.576.000.000 динара и средстава из осталих извора у 

износу од 104.233.000 динара, распоређена су по 

програмима у оквиру раздела и глава на следећи 

начин: 

 

Раздео 1 – Скупштина Града 

 Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

 

Програмска активност 2101-0001 – Функционисање 

скупштине 

 

За редовне трошкове изабраних, постављених и 

запослених лица у Скупштини града, накнаде 

члановима радних тела Скупштине, медијско праћење 

активности Скупштине и финансирање политичких 

партија распоређене су апропријације у укупном 

износу од 26.451.000 динара. 

 

Раздео 2 - Градско веће  

 

 Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање 

извршних органа 

 

За редован рад Градског већа планиране су 

апропријације у укупном износу од 7.016.000 динара. 

Средства су распоређена за исплату плата и трошкова 

превоза лица запослених у Градском већу, трошкове 

путовања, као и за услуге по уговору (накнаде за рад 

чланова Градског већа и чланова комисија Градског 

већа).  

 

Раздео 3 – Градоначелник 

 

 Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

 

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање 

извршних органа 

 

За редован рад градоначелника и других запослених 

лица распоређене су апропријације у укупном износу 

од 22.372.000 динара. Поред зарада запослених са 

овог раздела финансирају се и стални трошкови, 

трошкови путовања, услуге по уговору (информисање 

јавности, накнаде комисијама, услуге превођења, 

трошкови прославе Дана града, Славе града и слично), 

као и награде града Ваљева.   

 

Раздео 4 – Градска управа града Ваљева 

 

 Програм 1 - Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

 

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и 

урбанистичко планирање - Средства у износу од 

12.700.000 динара намењена су за израду планске 

документације и урбанистичких пројеката. Одлуком о 

буџету града за 2023. Годину, планирана су средства 

за израду Плана генералне регулације Центар, Плана 

генералне регулације за село Попучке, Плана 

генералне регулације Градац, Плана генералне 

регулације за села Бујачић, Петница, Клинци и део 

Белошевца, за измене и допуне Плана генералне 

регулације Колубара, за израду урбанистичког 

пројекта изградње моста преко реке Љубостиње, као и 

за израду урбанистичког пројекта Сењак.  

 

 Програм 2 - Комуналне делатности 

 

Програмска активност 1102-0001 - 

Управљање/одржавање јавним осветљењем - 

Планирана су средства у укупном износу од 

127.000.000 динара за одржавање, изградњу и 

пројектовање јавне расвете, утрошак електричне 

енергије за семафоре и јавну расвету.  
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Програмска активност 1102-0002 - Одржавање јавних 

зелених површина – Апропријација је планирана у 

износу од 33.500.000 динара за набавку и одржавање 

цвећа, дрвећа, декоративног шибља и ниских и 

полеглих четинара, кошење траве, одржавање зелених 

површина на Дивчибарама, санитарно сечење стабала, 

уклањање амброзије и слично. 

 

Програмска активност 1102-0003 - Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене – Планиран је 

износ од 86.000.000 динара за дератизацију и 

дезинсекцију, чишћење и прање улица, као и за 

санитарно чишћење. 

 

Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена – 

Износ од 12.500.000 динара намењен за 

функционисање азила који је у надлежности ЈКП 

''Видрак''. 

 

Програмска активност 1102-0005 - Уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца - Апропријација од 

78.000.000 динара је намењена за субвенционисање 

ЈКП ''Полет''. Део средстава у износу од 70.000.000 

динара представља капиталну субвенцију за 

реконструкцију објекта пијаце, а 8.000.000 динара 

текуће субвенције за ЈКП ''Полет''. 

 

Програмска активност 1102-0007 - Производња и 

дистрибуција топлотне енергије – Планирана су 

средства у износу од 40.000.000 динара у виду 

текућих субвенција ЈКП ''Топлана'' за набавку 

енергента. 

 

Програмска активност 1102-0008 - Управљање и 

одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање 

водом за пиће – У оквиру укупно планираних 

средстава, средства у износу од 71.000.000 динара 

опредељена су за редовно одржавање сеоских 

водовода и црпне станице бушотинe изворишта на 

Дивчибарама, реконструкцију градске водоводне 

мреже, изградњу водоводне мреже "Жабари", 

изградњу резервоара и црпне станице "Жабари", 

изградњу водоводне мреже ''Беомужевић - Причевић'' 

и изградњу црпне станице Бујачић; 11.500.000 динара 

за текуће субвенције ЈКП ''Водовод'' за набавку 

водомера; 8.000.000 динара за капиталну субвенцију 

ЈКП ''Водовод'' за успостављање даљинске везе и 

надзора над Црпном станицом Градац; 7.500.000 

динара за капиталну субвенцију ЈП ''Стубо Ровни'', а 

64.800.000 динара за услугу управљања 

хидросистемом акумулације ''Стубо – Ровни'' које ЈП 

''Стубо Ровни'' фактурише граду Ваљеву. 

 

Пројекат 1102-7001 ''Реконструкција и проширење 

примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру 

локалног водосистема Дивчибаре'' – За реализацију 

пројекта планирана је апропријација у износу од 

4.800.000 динара. 

Програм 3 - Локални економски развој 

 

Програмска активност 1501-0001 - Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента – 

Апропријација у износу од 83.100.000 динара је 

намењена за улагање у  Индустријску  зону, од чега се 

600.000 динара односи на пројекат уређења са 

препарцелацијом. 

 

Програмска активност 1501-0002 - Мере активне 

политике запошљавања -Апропријација у износу од 

20.000.000 динара користиће се у складу са Локалним 

акционим планом запошљавања града Ваљева за 

2023. годину који реализује Национална служба за 

запошљавање. 

 

 Програм 4 - Развој туризма 

 

Програмска активност 1502-0001 - Управљање 

развојем туризма – Планирани износ од 5.100.000 

динара намењен је за пројекте који подстичу 

афирмацију привредно-туристичких манифестација 

града Ваљева у 2023. години, као и за редовно 

одржавање аутоматске метеоролошке станице и 

опреме на Дивчибарама. 

 

Туристичка организација Ваљево (глава 1) 

 

Програмска активност 1502-0001 - Управљање 

развојем туризма – Планиране су апропријације у 

укупном износу од 27.530.000 динара које су 

намењене финансирању редовног рада Туристичке 

организације Ваљево. У оквиру ове програмске 

активности планирана су и средства за изградњу и 

уређење два видиковца на Дивчибарама. 

 

Програмска активност 1502-0002 - Промоција 

туристичке понуде - Планиран је укупан износ од 

11.950.000 динара који ће се користити за унапређење 

туристичке понуде града на сајмовима туризма и 

манифестацијама.  

 

Пројекат ''Бициклистички парк - Tуристичко 

планинско место Дивчибаре'' – За реализацију 

пројекта планирана су средства у укупном износу од 

14.500.000 динара и то из наменског трансфера 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

за спровођење наведеног пројекта из 2022. године 

11.000.000 динара, док је учешће Туристичке 

организације Ваљево планирано у износу од 3.500.000 

динара. 

 Програм 5 - Пољопривреда и рурални 

развој  

 

Програмска активност 0101-0001 - Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници – Апропријација у износу од 3.000.000 

динара је намењена за набавку противградних ракета. 
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Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке 

руралном развоју – Средства у износу од 19.346.400 

динара су намењена за пословање предузећа 

''Агроразвој – ваљевске долине'' доо, Ваљево, а износ 

од 100.000.000 динара опредељен је за субвенције за 

пољопривреднике, у складу са Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево за 2023. годину. 

 

 Програм 6 - Заштита животне средине 

 

Програмска активност 0401-0001 - Управљање 

заштитом животне средине - Средства у износу од 

1.000.000 динара ће се користити за стручно 

усавршавање, развој еколошке свести, еколошко 

образовање становништва и  јавне трибине у циљу 

популаризације заштите животне средине, док су 

средства у износу од 2.500.000 динара опредељена за 

израду Акционог плана побољшања квалитета 

ваздуха за 2023. годину, израду Акционог плана 

побољшања квалитета површинских вода, израду 

Годишњег извештаја за ваздух за 2022. годину, 

финансирање пројеката из области заштите и 

унапређења животне средине путем конкурса и 

израду Локалног регистра загађивања животне 

средине. Средства у износу од 22.000.000 динара 

планирана су за изградњу контејнерске котларнице на 

гас и вреловод за прикључење објеката у Новом 

насељу – Основна школа, обданиште, Дом здравља, 

Парохијски дом и др., док су средства у износу од 

9.000.000 динара планирана за инсталацију мерно – 

регулационе станице за потребе контејнерске 

котларнице у Новом насељу. 

Програмска активност 0401-0002 - Праћење квалитета 

елемената животне средине - Средства у износу од 

5.000.000 динара ће се користити за потребе праћења 

параметара квалитета ваздуха, мониторинг вода, 

мониторинг буке, мониторинг земљишта и изненадне 

експертизе контроле квалитета животне средине. 

 

Програмска активност 0401-0003 - Заштита природе - 

Средства у износу од 2.000.000 динара намењена су за 

реализацију Програма управљања заштићеним 

подручјем, предео изузетних одлика ''Клисура реке 

Градац''. Средства су намењена учешћу у 

финансирању активности на уређењу и унапређењу 

заштићеног подручја у складу са Програмом 

планираних активности  ЕКОД ''ГРАДАЦ''. 

   

Програмска активност 0401-0004 - Управљање 

отпадним водама и канализациона инфраструктура - 

Средства у износу од 48.200.000 планирана су за 

пројектовање и изградњу кишне и фекалне 

канализационе мреже и стручни надзор. 

 

Програмска активност 0401-0006 - Управљање 

осталим врстама отпада - Средства у износу од  

500.000 динара планирана су за активности на 

уклањању дивљих депонија, 8.200.000 динара за 

капиталне субвенције ''ЕКО ТАМНАВА'' и 22.500.000 

динара за субвенције ЈКП ''Видрак'' за набавку 

камиона смећара.  

 

Пројекат 0401-7001 ''Смањење загађења ваздуха из 

индивидуалних извора заменом котлова у 

домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на 

територији града Ваљева'' – За реализацију овог 

пројекта планирано је укупно 21.600.000 динара, од 

тога 17.100.000 динара су пренета неутрошена 

средства наменског трансфера од Министарства за 

заштиту животне средине из 2022. године, а 4.500.000 

динара су средства буџета града. 

 

 Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре  

 

Програмска активност 0701-0002 - Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре - Распоређене 

су апропријације у укупном износу од 709.100.000 

динара за текуће одржавање улица и путева, за 

пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и 

путева према Плану комуналне изградње и одржавања 

објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 

2023. годину.  

 

Програмска активност 0701-0004 - Јавни градски и 

приградски превоз путника - Апропријација у износу 

од 60.000.000 динара ће се реализовати за 

функционисање градског превоза.  

 

Програмска активност 0701-0005 – Унапређење 

безбедности саобраћаја – Планиран је укупан износ 

средстава од 42.000.000 динара која се реализују у 

складу са Програмом за рад Савета за безбедност на 

путевима на територији града Ваљева за 2023. годину. 

Ова средства се планирају из прихода који се оствари 

од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима.  

Од укупно планираних 42.000.000 динара: 

- 400.000 динара је опредељено за дневнице за рад 

чланова Савета и трошкове њиховог усавршавања; 

- 800.000 динара је намењено за едукацију на тему 

безбедности саобраћаја за ученике, трактористе и 

друге учеснике у саобраћају, за превоз младих возача 

до центра за обуку НАВАК у Суботишту; 

- 2.000.000 динара је планирано за израду Стратегије 

безбедности саобраћаја на путевима града Ваљева за 

петогодишњи период са Акционим планом за 

реализацију;  

- 14.800.000 динара је опредељено за набавку 

безбедносних седишта за децу са едукацијом 

родитеља о значају коришћења дечјих ауто седишта и 

правилном постављању, набавку опреме за ученике, 

трактористе и друге учеснике у саобраћају (трокути, 

мајице и сл.) и набавку ампула за дрога тест;  
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- 18.000.000 динара је опредељено за изградњу 

бициклистичке стазе кроз Рајковачку улицу у делу од 

раскрснице са Сувоборском улицом до СРЦ Петница;  

- 3.000.000 динара је намењено за постављање и 

адаптацију система видео надзора за аутоматско 

препознавање регистарских таблица и детекцију 

саобраћајног прекршаја; 

- 3.000.000 динара је планирано за набавку 

аутомобила за потребе саобраћајне полиције.  

 

Програм 8 – Предшколско васпитање 

 

Пројекат 2002-5001 ''Доградња и реконструкција са 

променом намене старог објекта ОШ ''Милован 

Глишић'' у комбиновану дечију установу'' – За 

реализацију овог пројекта планирано је укупно 

140.000.000 динара, чиме ће се обезбедити додатни 

капацитети за упис деце у Предшколску установу. 

 

Предшколска установа ''Милица Ножица'' (глава 2) 

 

Програмска активност 2002-0002 - Функционисање 

предшколске установе - Финансирање се заснива на 

Закону о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 

10/19, 27/18 – др.закон, 6/20 и 129/21) и Закону о 

предшколском васпитању и образовању (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 18/10, 101/17, 113/17 

- др.закон, 95/18 - др.закон, 10/19, 86/19 – др.закон, 

157/20 – др.закон, 123/21 – др.закон и 129/21). За 

финансирање ове програмске активности опредељена 

су средства буџета града у износу од 594.970.000 

динара и 15.650.000 динара средстава из осталих 

извора и намењена су финансирању трошкова 

редовног рада установе. Апропријацијом су, поред 

трошкова плата, превоза, социјалних давања 

запосленима и јубиларних награда, обухваћени и 

трошкови боравка деце у вртићима који се односе на 

исхрану, дидактички материјал и материјал за 

хигијену. За текуће поправке и одржавање издвојена 

су средства у износу од 19.110.000 динара, из којих је 

планирано да се, поред редовног одржавања објеката, 

финансира и санација Централне кухиње, кречење 

објеката, поправка  кровова и санација влаге. Поред 

наведених расхода, планирана су средства за уградњу 

стабилних система за дојаву пожара за два објекта у 

укупном износу од 1.900.000 динара, као и израду 

ограде у објекту ''Бубамара'' у износу од 2.500.000 

динара. Планирана су средства за набавку опреме за 

једанаест објеката Установе, укључујући и опрему за 

централну кухињу у износу од 9.710.000 динара. 

 

Програм 9 – Основно образовање 

 

Програмска активност 2003-0001 – Реализација 

делатности основног образовања - Апропријације у 

укупном износу од 235.925.000 динара су намењене 

функционисању 15 основних школа и финансирању 

заједничких трошкова такмичења ученика и 

социјалних давања запосленим радницима. Поред 

наведеног, у оквиру ове програмске активности 

планирана су и средства у износу од 180.000 динара за 

трошкове смештаја деце у специјализоване школе 

(Школа ''Вељко Рамадановић''). 

Финансирање основних школа врши се на основу 

Закона о основама система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 

10/19, 27/18 – др.закон, 6/20 и 129/21) и Закона о 

основном образовању и васпитању (''Службени 

гласник РС'' број 55/13, 101/17, 10/19, 27/18-др.закон и 

129/21).  

Буџетом су планирана средства за превоз ученика и 

запослених, исплату јубиларних награда, социјалних 

давања запосленим радницима, сталних трошкова 

(струја, вода, грејање и сл.), стручног усавршавања 

запослених, материјала, текуће поправке и одржавање 

објеката.  

Поред расхода за редовно функционисање основних 

школа и њихово редовно одржавање, за следеће 

школе су планирани додатни износи на економској 

класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

- ОШ ''Прва основна школа''  - реконструкција 

терена за мали фудбал, 

- ОШ ''Андра Савчић'' - замена винфлекс пода са 

таркетом, 

- ОШ ''Нада Пурић'' - молерски радови и набавка 

унутрашњег хидранта,  

- ОШ ''Сестре Илић'' - замена ламината у 4 

учионице, скидање ламперије и глетовање у 

учионици продуженог боравка и у 

свлачионицама,  

- ОШ ''Десанка Максимовић'' - молерски радови и 

набавка унутрашњег хидранта, 

- ОШ ''Свети Сава'', Попучке - замена подова у 3 

учионице, 

- ОШ ''Прота Матеја Ненадовић'' - уградња 

ламината у истуреном одељењу Гола Глава и 

кречење свих школских објеката.  

 

На економској класификацији  511 - Зграде и 

грађевински објекти, планирани су следећи радови: 

- ОШ ''Андра Савчић'' - реконструкција плафона у 

учионицама,  

- ОШ ''Десанка Максимовић'' - реконструкција 

тоалета у приземљу школе,  

- ОШ ''Свети Сава'', Попучке - реконструкција 

подрумских просторија за потребе наставе 

физичког васпитања и израда клупа у школском 

дворишту. 

 

За набавку опреме планиран је износ од 4.130.000,00 

динара за набавку рачунарске опреме, намештаја и 

слично.  
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Преглед расподеле трансфера основним школама 

Р. бр ШКОЛА Укупно 

1 Прва основна школа 18.560.000 

2 ОШ Владика Николај 21.017.000 

3 ОШ Андра Савчић 22.283.000 

4 ОШ Нада Пурић 15.278.000 

5 ОШ Сестре Илић 19.885.000 

6 ОШ Милован Глишић 22.530.000 

7 ОШ Десанка Максимовић 16.172.000 

8 ОШ Милош Марковић Лесковице 8.631.000 

9 ОШ Илија Бирчанин Ставе 9.780.000 

10 ОШ Драгољуб Илић Драчић 15.949.000 

11 ОШ Стеван Филиповић Дивци 12.275.000 

12 ОШ Здравко Јовановић Поћута 10.167.000 

13 ОШ Свети Сава Попучке 10.392.000 

14 ОШ Прота Матеја Ненадовић Бранковина 13.780.000 

15 ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица 13.963.000 

16 Социјална давања запосленима у основном образовању 3.500.000 

17 Такмичења ученика 1.763.000 

18 
Трошкови смештаја деце у специјализоване школе (Школа Вељко 

Рамадановић) 
180.000 

УКУПНО: 236.105.000 

 

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2023. годину су и аналитички планови 

основних школа (Табела 1). 

 

 Програм 10 – Средње образовање  

 

Програмска активност 2004-0001 – Реализација 

делатности средњег образовања - Планиран је укупан 

износ од 105.345.400 динара за функционисање 6 

средњих школа и финансирање заједничких трошкова 

такмичења ученика и социјалних давања запосленим 

радницима.  
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Финансирање се врши на основу Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник 

РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – 

др.закон, 6/20 и 129/21) и Закона о средњем 

образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', 

број 55/13, 101/17, 27/18-др.закон, 6/20, 52/21, 129/21 и 

129/21 – др.закон). 

Средства су планирана за превоз запослених, исплату 

јубиларних награда, социјалних давања запосленим 

радницима, сталних трошкова (струја, вода, грејање и 

сл.), стручног усавршавања запослених, материјала, 

текуће поправке и одржавање објеката.   

Поред расхода за редовно функционисање средњих 

школа и њихово редовно одржавање, за следеће 

школе су планирани додатни износи на економској 

класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање: 

- Економска школа Ваљево - поправка пешачке 

стазе у дворишту школе и санација зидова 

амфитеатра школе,  

 

- Ваљевска гимназија - хобловање и лакирање 

паркета у учионицама, 

- Пољопривредна школа - (кречење школе). 

 

На економској класификацији 511 Зграде и 

грађевински објекти планирани су следећи радови:  

- Техничка школа - реконструкција пода на ђачком 

улазу,  

- Економска школа - реконструкција два кабинета,  

- Ваљевска гимназија – реконструкција 

кошаркашког терена,  

- Музичка школа - израда пројекта за адаптацију 

подрума школе. 

 

За набавку опреме планиран је износ од 3.579.000 

динара и то за израду прве фазе система за дојаву 

пожара у Техничкој школи, за набавку клима уређаја, 

рачунарске опреме, намештаја и слично у свим 

школама у складу са исказаним потребама истих.  

 

Преглед расподеле трансфера средњим школама 

Р.бр. ШКОЛА Укупно 

1 Техничка школа 24.660.400 

2 Економска школа 16.795.000 

3 Ваљевска гимназија 19.669.000 

4 Пољопривредна школа 18.176.000 

5 Медицинска школа 14.100.000 

6 Средња музичка школа 8.615.000 

7 Социјална давања запосленима 1.500.000 

8 Такмичења ученика 1.830.000 

УКУПНО: 105.345.400 

 

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2023. годину су и аналитички планови 

средњих школа (Табела 2). 

 

 Програм 11 – Социјална и дечија заштита  

 

Програмска активност 0902-0001- Једнократне 

помоћи и други облици помоћи - Распоређена су 

средства у износу од 32.931.000 динара за једнократне 

помоћи, Народну кухињу (12.881.000 динара), 

Комесаријат за избеглице (1.000.000 динара), РВИ и 

породице палих бораца након 1990. Године 

(19.000.000 динара) и стални трошкови (10.000 

динара), а на основу Закона о социјалној заштити 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 24/11), 

Одлуке о допунским правима војних инвалида и 

породица палих бораца из оружаних акција после 17. 

августа 1990.године (''Службени  гласник града 

Ваљева'', број 20/08 и 26/08) и Одлуке о социјалној 

заштити у граду Ваљеву (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 15/19 - пречишћен текст). 

Програмска активност 0902-0002 – Породични и 

домски смештај, прихватилишта и друге врсте 

смештаја – Планирана су средства у износу од 

2.000.000 динара за нову услугу смештај у 

прихватилиште у Геронтолошком центру. 

 

Програмска активност 0902-0005 – Обављање 

делатности установа социјалне заштите – Планирана 

је апропријација у укупном износу од 81.191.520 

динара, од којих се 23.091.520 динара односи на 

финансирање текућих расхода Центра за социјални 

рад, а 58.100.000 динара на финансирање накнада из 

буџета за социјално становање, помоћ у кући за децу 

ометену у развоју, једнократне помоћи, бесплатну 

ужину за сиромашне ученике од првог до четвртог 

разреда основне школе и трошкови сахрањивања. 

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2023. годину је и аналитички план Центра 

за социјални рад Колубара (Табела 3). 
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Програмска активност 0902-0016 - Дневне услуге у 

заједници – Планирана су  средства у укупном износу 

од 9.000.000 динара за дотације социо-хуманитарним 

организацијама и борачко-инвалидским удружењима. 

Финансирање се врши на основу Закона о социјалној 

заштити (''Службени гласник Републике Србије'', број 

24/11) и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 15/19). 

 

Програмска активност 0902-0017 – Саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге – 

Планиране су апропријације у укупном износу од 

51.736.000 динара за пружање услуга дневног боравка 

(16.935.000 динара), клуба ОСИ (5.612.000 динара), 

лични пратилац детета (23.339.000 динара), СОС 

телефон (1.550.000 динара), саветовалиште за брак и 

породицу (300.000 динара), нове услуге клуб за старе 

особе (2.000.000 динара) и дневни боравак за одрасла 

и стара лица (2.000.000 динара). Наведене активности 

се финансирају на основу Закона о социјалној 

заштити (''Службени гласник Републике Србије'', број 

24/11) и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 15/19 – 

пречишћен текст).  

 

Програмска активност 0902-0018 - Подршка 

реализацији програма Црвеног крста - Планирана је 

апропријација у износу од 2.400.000 динара на основу 

Закона о Црвеном крсту (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 107/2005). 

 

Програмска активност 0902-0019 - Подршка деци и 

породици са децом - Опредељене су апропријације у 

укупном износу од 50.536.000 динара које су 

намењене за накнаде за рад интерресорне комисије и 

комисије за оцену психофизичких способности деце 

(600.000 динара), реализацију ЛПА за децу 

(11.000.000 динара) и ЛАП-а за Роме (5.500.000 

динара),  накнаде за незапослене породиље и 

прворођено дете у породици (30.786.000 динара), 

финансирање активности на посебном подстицају 

рађања деце (1.650.000 динара) и финансирање 

лечења стерилитета (1.000.000 динара). Финансирање 

се обавља на основу Закона о финансијској подршци 

породици са децом (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 113/17, 50/18, 46/21 – одлука УС, 51/21 – 

одлука УС, 53/21 – одлука УС, 66/21 и 130/21), 

Одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 16/18-

пречишћен текст) и Одлуке о већем обиму права 

породици са децом и о финансијској подршци за 

подстицање рађања деце (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 2/21 – пречишћен текст). 

 

Програмска активност 0902-0021 - Подршка особама 

са инвалидитетом - Опредељена је апропријација у 

укупном износу од 15.230.000 динара за помоћ у кући, 

а на основу Закона о социјалној заштити (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 24/11) и Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 15/19 – пречишћен текст).  

 

Пројекат 0902-7001 ''Мој нови дом - побољшање 

стамбене подршке и бољи услови живота у граду 

Ваљеву'' – планиране су апропријације у укупном 

износу од  31.512.000 динара из буџета града и 

24.928.286 динара из средстава донације из 2022. 

године за изградњу објекта за социјално становање. 

Реализација пројекта започета је у 2022. години. 

 

 Програм 12 - Здравствена заштита 

 

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање 

установа примарне здравствене заштите - 

Aпропријацијe у укупном износу од 32.000.000 динара 

су распоређене за финансирање Дома здравља и 

неизмирених обавеза ЗУ Апотеке Ваљево. За 

Установу примарне здравствене заштите Дом здравља 

планирана су средства у износу од 27.000.000 динара 

и то за набавку униформи, медицинских 

инструмената, алата и инвентара, за набавку четири 

аутомобила, намештаја, медицинске опреме и мерних 

и контролних  инструмената. 

За ЗУ Апотеке Ваљево планирана су средства у 

износу од 5.000.000 динара. 

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2023. годину је и аналитички план Дома 

здрвља (Табела 4). 

 

Програмска активност 1801-0002 - Мртвозорство – 

Планирана је апропријација у укупном износу од 

2.400.000 динара. 

 

 Програм 13 – Развој културе 

 

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва - 

Апропријације су распоређене за финансирање 

програма удружења из области културе по конкурсу у 

износу од 5.000.000 динара и ПИО самосталних 

уметника у износу од 800.000 динара. Финансирање 

се врши на основу Закона о култури (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 72/2009,13/2016, 

30/2016 - исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Уредбе 

о критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, 
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аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', 

број 105/16 и 112/2017).  

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење 

система очувања и представљања културно - 

историјског наслеђа - Апропријација у износу од 

2.000.000 динара опредељена је за финансирање 

дотација аматерским удружењима и Задужбине 

Десанка Максимовић, а на основу Закона о култури 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 

72/2009,13/2016, 30/2016 - исправка, 6/2020, 47/2021 и 

78/2021), Закона о удружењима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 51/2009, 99/2011 – др.закони 

и 44/2018 – др.закон), Одлуке о средствима за 

подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења у Ваљеву (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 20/2018).   

 

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и 

унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања - Апропријација у износу од 10.000.000 

динара је распоређена за финансирање конкурса у 

области информисања, а на основу Закона о јавном 

информисању и медијима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 83/14, 58/15 и 12/16 - 

аутентично тумачење), Правилника о суфинансирању 

пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 16/16 и 8/17). 

 

Установе културе (главе 3 до 10) 

 

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање 

локалних установа културе - Износ од 198.214.000 

динара из средстава буџета града и 29.665.000 динара 

из осталих извора је намењен редовном 

функционисању установа културе. Поред Законом 

утврђених обавеза (трошкови плата, превоза, 

социјалних давања запосленима и јубиларних 

награда, сталних трошкова, материјала, текућих 

поправки и одржавања објеката, финансираће се и 

радови на фасади и терасама Центра за културу у 

износу од 15.000.000 динара и зграда прихватног 

депоа архивске грађе у Међуопштинском историјском 

архиву Ваљево у износу од 18.000.000 динара. 

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва - 

Апропријације у износу од 9.000.000 динара из буџета 

града и 8.000.000 динара из осталих извора ће се 

користити за финансирање програмских трошкова 

Центра за културу. 

 

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење 

система очувања и представљања културно - 

историјског наслеђа - Апропријације у износу од 

16.820.000 динара из буџета града и 3.989.714 динара 

из осталих извора ће се користити за финансирање 

програмских трошкова установа културе. 

 

Укупно планирана средства за реализацију пројеката у 

култури износе 15.700.000 динара из средстава буџета 

града. Финансираће се пројекти Тешњарске вечери, 

Ваљевски џез фестивал, Абро фест, Дочек Нове 

године и Дечија недеља. 

 

Програм 14 - Развој спорта и омладине  

 

Програмска активност 1301-0001 - Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима - 

У оквиру ове програмске активности се финансирају 

спортска удружења и то на следеће начине: 

финансирање годишњих програма и финансирање, 

односно суфинансирање посебних програма путем 

јавног позива и без јавног позива (из нераспоређених 

средстава), у складу са Законом о спорту (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 10/2016), Одлуком о 

одобравању и финансирању програма којима се 

задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у граду Ваљеву (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 13/17, 8/19 и 19/19). Планирана средства 

за ове намене износе 97.000.000 динара.  

 

Програмска активност 1301-0002 - Подршка 

предшколском и школском спорту – планирана је 

апропријација у износу од 3.000.000 динара, за 

финансирање програма Савеза за школски спорт који 

својим радом доприноси развоју предшколског, 

школског и рекреативног спорта. 

 

Програмска активност 1301-0005 – Спровођење 

омладинске политике – У оквиру функционалне 

класификације 130 – Опште услуге планиране су 

апропријације у укупном износу од 1.750.000 динара 

за финансирање активности Канцеларије за младе.  

У оквиру функционалне класификације 810 – Услуге 

рекреације и спорта планиране су апропријације у 

укупном износу од 42.500.000 динара. Наведени износ 

средстава планиран је за финансирање услуге 

сертификације дечијих игралишта од стране 

именованог тела које испуњава законске услове, а све 

у складу са Правилником о безбедности дечјих 

игралишта ("Службени гласник РС", број 41/19), за 

пројектовање спортских терена и дечијих гралишта, за 

изградњу, односно реконструкцију спортских и 

дечијих игралишта у стамбеним насељима и на јавним 

површинама, за израду мултифункционалног 

комплекса у парку Пећина, реконструкцију скејт 

парка у парку Пећина и израду ограде у парку Пећина 

према улици Мајора Илића. 
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УФК ''Валис'' (глава 11) 

 

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање 

локалних спортских установа - апропријације у 

износу од 131.430.000 динара ће се користити за 

текуће расходе установе који се финансирају из 

средстава буџета града и 22.000.000 динара из осталих 

прихода корисника. Поред редовних трошкова 

Установе финансираће се санација клизишта у СРЦ 

Петница (3.600.000 динара), реконструкција 

свлачионица, купатила, ходника и канцеларија у Дому 

спорта ''Генерал Светомир Ђукић'' (12.000.000 

динара), израда пројектне документације за пејзажно 

уређење Дома спорта ''Генерал Светомир Ђукић''. Из 

средстава буџета града планирана је набавка опреме 

за Дом спорта ''Генерал Светомир Ђукић'' (6.000.000 

динара), инвалидске столице за СРЦ Петница 

(1.200.000 динара), столице за стадион Пећина и халу 

Студент (1.600.000 динара), као и мерни и контролни 

инструменти за контролу воде у СРЦ Петница 

(300.000 динара). 

 

 Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе 

 

Програмска активност 0602-0001 - Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина - За 

програмску класификацију функционисања Градске 

управе, функционална класификација 130, 

распоређују се средства у износу од 612.015.760 

динара. Финансирају се плате запослених, превоз 

запослених, социјална давања запосленима, као и 

јубиларне награде, а све у складу са одредбама Закона 

о буџету РС за 2023. и Упутством за припрему Одлуке 

о буџету локалне власти за 2023. годину и 

пројекцијама за 2024. и 2025. годину. Поред 

поменутих расхода финансирају се стални трошкови 

(трошкови грејања, електричне енергије, комуналних 

услуга, осигурање и слично), трошкови путовања, 

услуга по уговору, трошкови текућих поправки и 

одржавања зграда и опреме, као и материјал 

(канцеларијски, потрошни и слично). За 

стипендирање талентованих ученика издвојена су 

средства у износу од 25.000.000 динара. За чланарину 

за НАЛЕД и СКГО и за конкурсе за удружења 

планиран је износ од 20.000.000 динара. За набавку 

рачунарске опреме, намештаја, клима уређаја и друге 

опреме планирана су средства у износу од 6.770.000 

динара. Износ од укупно 50.000.000 динара планиран 

је за израду пројектне документације и капитално 

одржавање објеката који су у власништву града, од 

тога за израду пројектне документације и капитално 

одржавање зграде Штедионице на Тргу Десанке 

Максимовић, на кат.парцели 7465/2 КО Ваљево, 

36.300.000 динара, за израду пројектне документације 

и капитално одржавање објекта на Тргу Живојина 

Мишића, на кат.парцели 8619 КО Ваљево, 13.000.000 

динара и за пројектовање кошаркашког терена у Петој 

основној школи (ОШ ''Сестре Илић'') 700.000 динара. 

За откуп земљишта планирано је 50.000.000 динара.  

У оквиру функционалне класификације 133 – остале 

опште услуге, планирана је апропријација у износу од 

2.159.000 динара за накнаду за одводњавање. 

За опремање јединице цивилне заштите, у оквиру 

функционалне класификације 220 – цивилна одбрана, 

планирана су средства у укупном износу од 3.500.000 

динара и то за набавку униформи и ознака за 

припаднике јединице цивилне заштите, опреме за 

осветљење, опреме и средстава за воду, гориво и 

транспорт и основне опреме за рад јединице. 

У оквиру функционалне класификације 490 - 

Економски послови некласификовани на другом 

месту планирана су средства у укупном износу од 

84.300.000 динара. Из ових средстава финасираће се 

геодетске услуге, порези, обавезне таксе, казне, 

пенали и камате (накнаде за ЦЕОП и сл.), као и 

накнада штете по судским одлукама и по ПЗФ и 

накнада штете настале уједом паса луталица.  

 

Програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска 

резерва – Планирана су средства у износу од 

12.000.000 динара. 

 

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска 

резерва – Планирана су средства у износу од 8.000.000 

динара. 

 

Пројекат 0602-7001 ''Успостављање јединственог 

управног места'' – За реализацију пројекта планирана 

су средства у укупном износу од 8.470.000 динара и то 

7.700.000 динара из наменског трансфера од 

Републике из 2022. године и 770.000 динара из буџета 

града.  

 

Месне заједнице (глава 12) 

 

Програмска активност 0602-0002 - Функционисање 

месних заједница - апропријације су намењене 

финансирању редовног рада месних заједница. 

Средства за ове намене су планирана у укупном 

износу од 3.500.000 динара 

 

Програм 17 - Енергетска ефикасност и 

обновљиви извори енергије 

 

Програмска активност 0501-0001 – Енергетски 

менаџмент – Планиране су апропријације у укупном 

износу од 51.000.000 динара, од чега 21.000.000 

динара из буџета града и 30.000.000 динара из 

наменског трансфера од Републике из 2022. године. 

Средства су намењена за реализацију програма 

енергетске санације стамбених зграда, породичних 

кућа и станова. 
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Пројекат 0501-7001 ''Унапређење енергетске 

ефикасности и унапређење термотехничких система и 

термичког омотача Историјског архива у Ваљеву'' – За 

реализацију пројекта планирана су средства у износу 

од 7.186.920 динара и то 5.030.844 динара из 

наменског трансфера од Републике из 2022. године и 

2.156.076 динара из буџета града.  

 

Раздео 5 - Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општине Осечина 

 Програм 15 – Локална самоуправа  

 

Програмска активност 0602-0004 – 

Општинско/градско правобранилаштво – планирани 

су редовни трошкови јавних правобраниоца у 

оквиру заступања интереса Града у укупном износу 

од 11.032.000 динара. 

Разлози за ступање Одлуке на снагу пре осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'': 

Предлаже се да ова Одлука ступи на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

града Ваљева'', будући да постоји нарочито 

оправдан разлог за ступање на снагу ове Одлуке пре 

осмог дана од дана објављивања, у складу са чланом 

196. став 4. Устава Републике Србије. Нарочито 

оправдан разлог огледа се у потреби да се 

предложена решења примене у најкраћем року и на 

тај начин обезбеди несметана реализација програма 

и програмских активности предвиђених Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2023. годину. 
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Опис Средства из буџета 

 
        

 
    ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 413-Накнаде у натури 230,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,600,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,500,000.00 

   463 421-Стални трошкови 9,900,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 1,340,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 450,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  80,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 1,200,000.00 

   463 426-Материјал 750,000.00 

 

  463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова и 

пенали по решењу судова 
10,000.00 

   463 512-Машине и опрема 500,000.00 

     Свега: 18,560,000.00 

         

     ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   
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2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 413-Накнаде у натури 100,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,200,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,077,000.00 

   463 421-Стални трошкови 13,600,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 2,050,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 300,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  160,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 700,000.00 

   463 426-Материјал 500,000.00 

 

  463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова и 

пенали по решењу судова 
30,000.00 

   463 512-Машине и опрема 300,000.00 

     Свега: 21,017,000.00 

         

     ОШ АНДРА САВЧИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 413-Накнаде у натури 315,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 3,000,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,900,000.00 

   463 421-Стални трошкови 11,120,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 1,460,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 803,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  55,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00 

   463 426-Материјал 800,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 25,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 905,000.00 

   463 512-Машине и опрема 400,000.00 

     Свега: 22,283,000.00 

         

     ОШ НАДА ПУРИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   
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   463 413-Накнаде у натури 100,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 1,800,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,102,000.00 

   463 421-Стални трошкови 8,760,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 1,200,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 323,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  11,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 1,100,000.00 

   463 426-Материјал 567,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 15,000.00 

   463 512-Машине и опрема 300,000.00 

     Свега: 15,278,000.00 

         

     ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 413-Накнаде у натури 110,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,268,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,200,000.00 

   463 421-Стални трошкови 8,267,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 5,260,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 420,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 1,250,000.00 

   463 426-Материјал 800,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 5,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 512-Машине и опрема 300,000.00 

     Свега: 19,885,000.00 

         

     ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 2,310,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 2,600,000.00 

   463 421-Стални трошкови 12,301,000.00 
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   463 422-Трошкови путовања 2,635,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 903,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  31,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 585,000.00 

   463 426-Материјал 955,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 5,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 512-Машине и опрема 200,000.00 

     Свега: 22,530,000.00 

         

     ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 413-Накнаде у натури 220,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 1,760,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 550,000.00 

   463 421-Стални трошкови 5,535,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 2,810,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 695,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  15,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 1,100,000.00 

   463 426-Материјал 887,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 20,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 30,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 1,950,000.00 

   463 512-Машине и опрема 600,000.00 

     Свега: 16,172,000.00 

         

     ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 2,350,000.00 

   463 421-Стални трошкови 3,010,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 1,565,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 216,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  150,000.00 
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  463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 650,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 30,000.00 

   463 512-Машине и опрема 160,000.00 

     Свега: 8,631,000.00 

         

     ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 3,000,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 200,000.00 

   463 421-Стални трошкови 1,940,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 3,090,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 200,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  170,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 460,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 15,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 512-Машине и опрема 200,000.00 

     Свега: 9,780,000.00 

         

     ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 3,000,000.00 

 
  463 416-Награде,бунуси и остали расходи 270,000.00 

   463 421-Стални трошкови 6,325,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 4,584,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 412,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  182,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 525,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 9,000.00 



 

 

Страна 130                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 22,000.00 

   463 512-Машине и опрема 120,000.00 

     Свега: 15,949,000.00 

         

     ОШ СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ДИВЦИ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 2,300,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 380,000.00 

   463 421-Стални трошкови 6,893,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 1,075,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 385,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  90,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 500,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000.00 

   463 512-Машине и опрема 150,000.00 

     Свега: 12,275,000.00 

         

     ОШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЋУТА   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 2,300,000.00 

   463 421-Стални трошкови 1,957,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 4,340,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 200,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  260,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 450,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000.00 

   463 512-Машине и опрема 150,000.00 

     Свега: 10,167,000.00 

         

     ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   
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 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 1,950,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 850,000.00 

   463 421-Стални трошкови 2,355,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 2,375,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 230,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  55,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 800,000.00 

   463 426-Материјал 520,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали 7,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 1,045,000.00 

   463 512-Машине и опрема 200,000.00 

     Свега: 10,392,000.00 

         

     ОШ ПРОТА М. НЕНАДОВИЋ БРАНКОВИНА   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 4,450,000.00 

 
  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,580,000.00 

   463 421-Стални трошкови 2,850,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 2,450,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 230,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  270,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 1,000,000.00 

   463 426-Материјал 580,000.00 

 
  463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000.00 

   463 512-Машине и опрема 350,000.00 

     Свега: 13,780,000.00 

         

 
    

ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ ВАЉЕВСКА 

КАМЕНИЦА 
  

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

   463 415-Накнаде за запослене 2,700,000.00 
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  463 416-Награде,бонуси и остали расходи 260,000.00 

   463 421-Стални трошкови 4,832,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 4,440,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 468,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  98,000.00 

 
  463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 460,000.00 

 
  463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 512-Машине и опрема 200,000.00 

     Свега: 13,963,000.00 

         

     ОСТАЛЕ ШКОЛЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001 
    Реализација делатности основног образовања   

 912   Основно образовање   

 
  463 414-Социјална давања запосленима 3,500,000.00 

   463 472-Накнаде из буџета 1,763,000.00 

     Свега: 5,263,000.00 

         

 
    УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: 235,925,000.00 

 

Табела 2 
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    ТЕХНИЧКА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 413-Накнаде у натури 200,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,800,000.00 

   463 416-Награде,бонуси и остали расходи 2,242,400.00 

   463 421-Стални трошкови 15,570,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 150,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 330,000.00 

   463 425-Текуће поправке и одржавање 650,000.00 

   463 426-Материјал 770,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 193,000.00 

   463 512-Машине и опрема 1,755,000.00 
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     Свега: 24,660,400.00 

         

     ЕКОНОМСКА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 413-Накнаде у натури 60,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,400,000.00 

   463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,360,000.00 

   463 421-Стални трошкови 9,350,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 100,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 300,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  20,000.00 

   463 425-Текуће поправке и одржавање 900,000.00 

   463 426-Материјал 800,000.00 

   463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 

   463 512-Машине и опрема 500,000.00 

     Свега: 16,795,000.00 

         

     ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 413-Накнаде у натури 130,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,350,000.00 

   463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,002,000.00 

   463 421-Стални трошкови 8,820,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 400,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 430,000.00 

   463 425-Текуће поправке и одржавање 560,000.00 

   463 426-Материјал 670,000.00 

   463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 7,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 5,000,000.00 

   463 512-Машине и опрема 300,000.00 

     Свега: 19,669,000.00 

         

     ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 413-Накнаде у натури 130,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 4,730,000.00 

   463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,011,000.00 

   463 421-Стални трошкови 8,369,000.00 
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   463 423-Услуге по уговору 932,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  362,000.00 

   463 425-Текуће поправке и одржавање 1,297,000.00 

   463 426-Материјал 1,016,000.00 

   463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5,000.00 

   463 512-Машине и опрема 324,000.00 

     Свега: 18,176,000.00 

         

     МЕДИЦИНСКА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 413-Накнаде у натури 100,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 2,300,000.00 

   463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1,770,000.00 

   463 421-Стални трошкови 7,000,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 80,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 1,250,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  100,000.00 

   463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 

   463 426-Материјал 650,000.00 

   463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 50,000.00 

   463 512-Машине и опрема 300,000.00 

     Свега: 14,100,000.00 

         

     СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 413-Накнаде у натури 770,000.00 

   463 415-Накнаде за запослене 1,800,000.00 

   463 416-Награде,бонуси и остали расходи 400,000.00 

   463 421-Стални трошкови 2,820,000.00 

   463 422-Трошкови путовања 70,000.00 

   463 423-Услуге по уговору 700,000.00 

   463 424-Специјализоване услуге  550,000.00 

   463 425-Текуће поправке и одржавање 400,000.00 

   463 426-Материјал 500,000.00 

   463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 5,000.00 

   463 511-Зграде и грађевински објекти 200,000.00 

   463 512-Машине и опрема 400,000.00 

     Свега: 8,615,000.00 

         

     ОСТАЛЕ ШКОЛЕ   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   
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2004-

0001 
    Реализација делатности средњег образовања   

 920   Средње образовање   

   463 414-Социјална давања запосленима 1,500,000.00 

   463 472-Накнаде из буџета 1,830,000.00 

     Свега: 3,330,000.00 

         

     УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 105,345,400.00 

 

Табела 3 
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   ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   

0902 

 
  

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА 
  

0902-0005 
 

  
Обављање делатности установа социјалне 

заштите 
  

  070   Социјална помоћ некласификована на другом месту   

  
 

463 411- Плате и додаци запослених 13,188,820.00 

  
 

463 412- Социјални доприноси 2,257,700.00 

  
 

463 413- Накнаде у натури 130,000.00 

  
 

463 414-Социјална давања запосленима 2,000.00 

  
 

463 415- Накнаде за запослене 320,000.00 

  
 

463 416- Награде, бонуси и остали расходи 70,000.00 

  
 

463 421- Стални трошкови 3,100,000.00 

  
 

463 423- Услуге по уговору 1,823,000.00 

  
 

463 424-Специјализоване услуге 100,000.00 

  
 

463 425- Текуће поправке и одржавање 440,000.00 

  
 

463 426- Материјал 750,000.00 

  
 

463 

472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

(апропријација је намењена субвенцијама за 

социјално становање, помоћ у кући за децу ометену у 

развоју, једнократне помоћи, трошкове сахрањивања 

и бесплатна ужина за ученике ош) 

58,100,000.00 

  
 

463 483-Новчане казне и пенали 10,000.00 

  
 

463 512-Машине и опрема 900,000.00 

  
 

  УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: 81,191,520.00 
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      ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   

1801   
  

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
  

1801-0001     Функционисање примарне здравствене заштите   

  721   Опште медицинске услуге   

    464 426-Материјал 7,700,000.00 

    464 512-Машине и опрема 19,300,000.00 

      УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА: 27,000,000.00 

 

Обрађивач 

Одељење за финансије 

Табашевић Жељко,с.р. 

___________________ 

 

428. На основу члана 6. став 5., 6, 7. и 10., члана 6а 

став 4, 5. и 7, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима 

на имовину ( „Службени гласник РС”, број 26/01, 

42/02- Одлука СУС, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 

24/11, 78/11, 57/12-Одлука УС, 47/13, 68/14-др.закон, 

95/18, 99/18-Одлука УС, 86/19,144/20 и 118/2021) и 

члана 37. став 1. тачка 6) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 5/19) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 30. 

новембра 2022. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О 

О ПРОСЕЧНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ВАЉЕВА 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком утврђују се просечне цене 

квадратног метра непокретности по зонама за 

утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на 

територији града Ваљева. 

 

Члан 2. 

 

На територији града Ваљева, одлуком 

Скупштине града Ваљева одређено је пет зона за 

утврђивање пореза на имовину, у зависности од 

комуналне опремљености и опремљености јавним 

објектима, саобраћајној повезаности са централним 

деловима града, односно са радним зонама и другим 

садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, 

ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је 

ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

Просечна цена квадратног метра 

непокретности по зонама на територији града Ваљева 

за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину 

износи: 

 

 I ЗОНА  II ЗОНА III ЗОНА IV ЗОНА V ЗОНА 

Грађевинско 

земљиште 

/ 1.583,00 1.227,00 817,00 / 

Пољопривредно 

земљиште 

/ / 500,00 113,00 87,00 

Шумско 

земљиште 

/ / / / 67,00 

Друго земљиште / / / / / 

 

Стан 93.343,00 89.085,00 73.499,00 / / 

 

Кућа за 

становање 

55.115,00 53.543,00 38.199,00 20.399,00 15.641,00 

Пословне зграде и 

други 

грађевински 

објекти 

125.336,00 115.754,00 / / / 

Гараже и помоћни 34.257,00,00 / / / / 
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објекти 
 

 

Члан 3. 
 

Изузетно од члана 2.ове одлуке, у случају да у 

зонама и граничним зонама није било промета 

непокретности уз накнаду у периоду од 01.10.2021. до 

30.09 2022. године просечна цена непокретности  

једнака је просечној цени одговарајућих 

непокретности на основу којих је за 2022. годину 

утврђена основица пореза на имовину за 

непокретности обвезника који не воде пословне књиге 

у првој као најопремљенијој зони и износи: 

 

Грађевинско земљиште 1.847,00 

Стан 91.665,00 

Кућа за становање 54.185,00 

Пословне зграде и други грађевински објекти 123.141,00 

Гараже и помоћни објекти 33.827,00 

 

Члан 4. 
 

Неизграђено грађевинско земљиште на 

територији града Ваљева, које се користи искључиво 

за гајење биљака, односно садног материјала, односно 

шума, за сврху утврђивања основице пореза на 

имовину за 2023. годину, разврстава се у грађевинско 

земљиште намена пољопривредно, односно 

грађевинско земљиште намена шумско и за исто се 

примењује основица утврђена овом одлуком за 

пољопривредно,односно шумско земљиште, на 

основу поднете пореске пријаве. 

Друго земљиште, у смислу одредаба ове 

одлуке, је земљиште које није грађевинско, 

пољопривредно или шумско земљиште. 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева'', а 

примењује се од 01.01.2023. године. 
 

Члан 6. 
 

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику 

града Ваљева" и интернет презентацији 

www.gradvaljevo.rs . 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:  011-113/2022-06/1 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др. Снежана Ракић,с.р. 
 

429. На основу члана 12. став 1. и 14. став 1. Закона о 

библиотечко-информационој делатности („Службени 

гласник РС“, број 52/11 и 78/21), члана 23. став 1. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 

13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 4. и 

13. став 1. Закона о јавним службама („Службени 

гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-

испр.др.закон, 83/05-исправка др.закон и 83/14-

др.закон) и члана 37. став 1. тачка 12) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 5/19) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 30. 

новембра  2022.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЉУБОМИР 

НЕНАДОВИЋ“ ВАЉЕВО 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком врши се усклађивање 

оснивачког акта Матичне библиотеке „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево (у даљем тексту: Библиотека), 

која је уписана у регистар код Привредног суда у 

Ваљеву, FI-1481/02, у регистарском улошку број 5-

163-00. 

Доношење ове одлуке врши се због 

усклађивања са законом којим се регулише 

библиотечко-информациона делатност и законом 

којим се регулише област културе. 

http://www.gradvaljevo.rs/
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II НАЗИВ ОСНИВАЧА 

 

Члан 2. 

 

 Оснивач Библиотеке је град Ваљево са 

седиштем у Ваљеву, у улици Карађорђева 64. 

 

III НАЗИВ И СЕДИШТЕ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Члан 3. 

 

Назив Библиотеке је: Матична библиотека 

„Љубомир Ненадовић“Ваљево. 

 Седиште Библиотеке је у Ваљеву, улица 

Војводе Мишића број 35. 

 Библиотека не може мењати назив и седиште 

без претходне сагласности Скупштине града Ваљева 

(у даљем тексту: Скупштина града). 

 

IV ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ 

 

Члан 4. 

 

 Библиотека има својство правног лица са 

свим правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом, овом одлуком и другим актима. 

 

Члан 5. 

 

 Библиотека има печат и штамбиљ. 

 Облик и садржај печата и штамбиља утврђују 

се Статутом Библиотеке, у складу са законом. 

 

Члан 6. 

 

 У правном промету са трећим лицима 

Библиотека иступа у своје име и за свој рачун, а за 

обавезе одговара целокупним својим средствима. 

 

V ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Члан 7. 
 

 Делатност Библиотеке је: 
 91.01. – Делатност библиотека и архива 

 Поред делатности из става 1. овог члана 

Библиотека обавља и друге делатности одређене 

Статутом Библиотеке. 

 Библиотека не може мењати делатност без 

сагласности Скупштине града. 

 

Члан 8. 

  

 Библиотека обавља матичне функције за 

библиотеке и организационе јединице које у складу са 

законом обављају библиотечку делатност на 

територији града Ваљева и општина Уб, Љиг, 

Мионица, Лајковац и Осечина. 

 Библиотека обавља послове од општег 

интереса у заштити старе и ретке библотечке грађе на 

територији града Ваљева и општина Уб, Љиг, 

Мионица, Лајковац и Осечина. 

 

VI СРЕДСТВА ЗА РАД БИБЛИОТЕКЕ 
 

Члан 9. 

 

 Средства за рад Библиотеке обезбеђује се: 

-из буџета града Ваљева, 

- продајом производа и услуга, 

- пружањем стручних услуга, 

- донаторством, 

- спонзорством, 

- поклонима, 

- оснивањем фондација и 

- на други начин у складу са законом. 

Средства којима располаже Библиотека су у 

јавној својини. 

 

VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА ПРЕМА БИБЛИОТЕЦИ И 

БИБЛИОТЕКЕ  ПРЕМА ОСНИВАЧУ 
 

Члан 10. 

 

 Библиотека је дужна да организује рад и 

пословање на начин којим се обезбеђује: 

 -трајно и несметано обављање делатности 

Библиотеке под условима и на начин уређен законом 

и прописима донетим на основу закона, 

 -предузимање мера одржавања објеката и 

опреме, који служе за обављање делатности 

Библиотеке, 

 -развој и унапређење квалитета обављања 

делатности, као и организације и ефикасности рада. 

 Библиотека је дужна да обавља делатност у 

складу са законом, овом одлуком, Статутом 

Библиотеке и другим прописима. 

 

Члан 11. 

 

 Оснивач има право да: 

 -директору и Управном одбору Библиотеке 

предложи мере у циљу остваривања делатности 

Библиотеке, 

 -осим редовног годишњег извештаја, тражи 

подношење и других извештаја о раду и пословању 

Библиотеке, 

 -у складу са законом, предузима све мере 

којима се обезбеђују услови за обављање делатности 

Библиотеке. 

Члан 12. 

 

 Библиотека је дужна да: 

 -у остваривању делатности поступа по 

предлозима оснивача, 



 

 

Страна 139                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

 -оснивачу подноси годишњи извештај о раду 

и остваривању делатности, а по потреби и друге 

извештаје о раду и пословању, 

 -на годишњи програм рада Библиотеке и 

финансијски план прибави сагласност оснивача. 

 

Члан 13. 
 

 Оснивач је дужан да: 

 -у складу са законом, обезбеди материјалне и 

друге услове за несметано обављање делатности 

Библиотеке, 

 -остварује надзор и контролу над обављањем 

делатности Библиотеке, 

 -предузме мере за унапређење обављања 

делатности Библиотеке. 

 

VIII ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ 
 

Члан 14. 

 

 Органи Библиотеке су: директор, Управни 

одбор и Надзорни одбор. 

 

1. Директор 

Члан 15. 

 

  Библиотеком руководи директор. 

 Директора Библиотеке именује и разрешава 

министар надлежан за културу, уз сагласност 

руководиоца Народне библиотеке Србије. 

 Директор Библиотеке именује се на основу 

претходно спроведеног јавног конкурса, на период од 

четири године и може бити поново именован. 

 Јавни конкурс из става 3. овог члана 

расписује и спроводи Управни одбор Библиотеке уз 

претходну сагласност Градоначелника града Ваљева. 

Јавни конкурс расписује се најкасније 60 дана 

пре истека мандата директора. 

Уколико Управни одбор не распише јавни 

конкурс у року који је утврђен у ставу 5. овог члана, 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс 

није расписан обавести Скупштину града. 

Кандидат за директора Библиотеке мора 

испуњавати услове прописане законом и Статутом 

Библиотеке. 

Кандидат за директора Библиотеке дужан је 

да предложи програм рада и развоја Библиотеке, као 

саставни део конкурсне документације. 

 

Члан 16. 

 

Министар надлежан за културу може, у 

случајевима прописаним законом, именовати 

вршиоца дужности директора Библиотеке. 

 

 

 

Члан 17. 

 

 Директор Библиотеке: 

 1) организује и руководи радом Библиотеке; 

 2) доноси акт о организацији и 

систематизацији послова и друга општа акта у складу 

са законом и Статутом Библиотеке; 

 3) извршава одлуке Управног одбора 

Библиотеке; 

 4) заступа Библиотеку; 

 5) стара се о законитости рада Библиотеке; 

 6) одговоран је за спровођење програма рада 

Библиотеке; 

 7) одговоран је за материјално-финансијско 

пословање Библиотеке; 

 8) врши друге послове утврђене законом и 

Статутом Библиотеке. 

 

Члан 18. 
 

 Дужност директора Библиотеке престаје 

истеком мандата и разрешењем. 

 Министар надлежан за културу разрешава 

директора Библиотеке пре истека мандата из разлога 

утврђених законом или  Статутом Библиотеке. 
 

2.Управни одбор 

Члан 19. 

 

 Библиотеком управља Управни одбор. 

 Председника и чланове Управног одбора 

именује Скупштина града на четири године, с 

могућношћу да поново буду именовани. 

 Статутом Библиотеке ближе се одређује број 

и структура чланова Управног одбора, накнада за 

њихов рад и друга питања везана за рад Управног 

одбора. 

 

Члан 20. 

 

 Скупштина града може, у случајевима 

прописаним законом, именовати вршиоца дужности 

председника и члана Управног одбора. 

Вршилац дужности председника, односно 

члана Управног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну годину. 

 

Члан 21. 

 

 Управни одбор Библиотеке: 

 1) доноси Статут Библиотеке; 

 2) доноси друге опште акте Библиотеке, 

предвиђене законом и Статутом; 

 3) утврђује пословну и развојну политику; 

 4) одлучује о пословању Библиотеке; 

 5) доноси програме рада Библиотеке, на 

предлог директора; 

 6) доноси годишњи финансијски план; 
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 7) усваја годишњи обрачун; 

 8) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању; 

 9) даје предлог о статусним променама, у 

складу са законом; 

 10) даје предлог министру надлежном за 

културу о кандидату за директора; 

 11) закључује уговор о раду са директором, 

на одређено време, до истека рока на који је изабран, 

односно до његовог разрешења, а када је за директора 

именовано лице које је већ запослено у Библиотеци 

на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, 

у складу са законом; 

 12) одлучује о другим питањима утврђеним 

законом и Статутом Библиотеке. 

 Сагласност на акта из става 1. тачке 1), 5), 6) 

и 8) даје Скупштина града. 

  

Члан 22. 

 

 Дужност члана Управног одбора Библиотеке 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

 Скупштина града разрешиће члана Управног 

одбора Библиотеке пре истека мандата из разлога 

утврђених законом или Статутом Библиотеке. 

 

3.Надзорни одбор 

 

Члан 23. 

 

 Надзорни одбор Библиотеке обавља надзор 

над пословањем Библиотеке. 

 Надзорни одбор Библиотеке има три члана. 

 Председника и чланове Надзорног одбора 

Библиотеке именује и разрешава Скупштина града на  

четири године, с могућношћу да поново буду 

именовани. 

 

Члан 24. 

 

Скупштина града може, у случајевима 

прописаним законом, именовати вршиоца дужности 

председника и члана Надзорног одбора Библиотеке. 

 Вршилац дужности председника, односно 

члана Надзорног одбора може обављати ту функцију 

најдуже једну годину. 

 

Члан 25. 

  

 Надзорни одбор Библиотеке, најмање 

једанпут годишње, подноси извештај о свом раду 

Скупштини града. 

Члан 26. 

 

 Дужност члана Надзорног одбора Библиотеке 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

Скупштина града разрешиће члана Надзорног 

одбора Библиотеке пре истека мандата из разлога 

утврђених законом или Статутом Библиотеке. 

IX СТРУЧНИ САВЕТ 

 

Члан 27. 

 

 У Библиотеци се образује Стручни савет. 

 Стручни савет разматра питања из 

програмске односно стручне делатности и директору 

даје мишљења и препоруке у вези са стручним радом 

Библиотеке. 

 Састав, надлежност и начин рада Стручног 

савета уређује се Статутом Библиотеке. 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

 Библиотека је дужна да усклади Статут са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана 

доношења  ове одлуке. 

 Остале опште акте Библиотека је дужна да 

усклади у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

Статута Библиотеке. 

 

Члан 29. 

 

 До доношења општих аката Библиотеке 

усклађених са овом одлуком, остају на снази општа 

акта која нису у супротности са овом одлуком. 

 

Члан 30. 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-118/22-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

430.На основу члана 32. став 1. тачка 13), члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-

други закон, 47/2018 и 111/21-др.закон), члана 11. 

Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 

83/16,104/16-др. закон и 95/18-др.закон, усклађени 

највиши износи 99/13, 125/14, 95/15, 91/16, 96/17, 

89/18, 86/19-усклађени дин.изн.,126/2020-усклађени 

дин.изн., 99/2021-усклађени дин.изн. и 111/2021-

др.закон), и члана 37.став 1. тачка 38) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана  

30. новембра 2022. године, донела је 
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ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 4/19-

пречишћен текст, 21/19, 24/20 и 30/21) у Таксеној 

тарифи локалних комуналних такси Тарифни бројеви 

1. и 2. мењају се и гласе: 

 

„ТАРИФНИ БРОЈ 1.   

 

 За истицање фирме на пословном простору 

такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 

 

1. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

 

динара 

 

-екстра А зона   176.516 

-екстра зона  158.864 

-прва зона  142.978 

-друга зона  128.680 

-трећа зона  115.812 

-четврта зона  104.231 

 

2. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека): 

 

динара 

 

- екстра А зона  264.774 

- екстра зона  238.297 

- прва зона  214.467  

- друга зона  193.020 

- трећа зона  173.718 

- четврта зона  156.346 

 

3. За правна лица која су према закону којим се уређуј 

рачуноводство разврстана у велика, средња и мала 

правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а који обављају 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

 

   динара 

 

- екстра А зона  882.580 

- екстра зона  794.322 

- прва зона  714.890 

- друга зона  643.401 

- трећа зона  579.061 

- четврта зона  521.155 

 

НАПОМЕНА: 

 Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

града Ваљева. 

 Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. 

јануара текуће године, односно у року од 30 дана од 

дана почетка обављања делатности Одељењу из става 

1. ове напомене поднесе пријаву о називу фирме, 

броју фирми подложних такси и осталим подацима од 

значаја за одређивање висине таксе, као и да достави 

одлуку о разврставању према закону којим се уређује 

рачуноводство, ради доношења решења. 

 Обвезник је дужан да одељењу из става 1. ове 

напомене, поднесе пријаву о свакој промени од 

значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

 Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене 

Одељење надлежно за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода доноси решење о обавези 

плаћања таксе по  службеној дужности. 

 Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 

истакнути назив или име, које упућује на то да правно 

или физичко лице обавља делатност, без обзира где је 

фирма истакнута на пословном простору. 

 Ако се на једном пословном простору налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму. 

 За сваку фирму истакнуту ван пословног 

простора плаћа се такса. 

 Такса за фирму плаћа се за седиште правног 

лица у прописаном износу, а умањује за 75% у односу 

на висину таксе у одговарајућој зони за сваку 

пословну јединицу правног лица које има седиште на 

територији града Ваљева. 

  Уколико се седиште правног лица налази ван 

територије града Ваљева, седиштем у смислу овог 

тарифног броја сматра се пословна јединица у којој се 

налазе органи управљања за територију града. 
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 Ако физичко лице поред претежне обавља и 

друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 

претежне делатности. 

 Плаћања таксе за истицање фирме ослобађају 

се правна лица и предузетници која обављају 

делатност у пословном простору који се налази на 

локацијама на којима се изводе радови на изградњи 

или реконструкцији, а којима се отежава или 

онемогућава одвијање колског и пешачког саобраћаја, 

за период извођења тих радова, и то: 

 - објеката јавне намене који се финансирају 

из буџета града или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, здравствене и 

социјалне заштите и друштвене бриге о деци) или 

 - јавних површина за које је предвиђено 

утврђивање јавног интереса, у складу са посебним 

законом (улице, тргови, паркови и др.). 

 Ослобађање по овом основу врши се по 

захтеву обвезника или по службеној дужности. 

 Обрачун таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 рата 

у висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то тако да 

је обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у 

месецу за предходни месец, у свему према одредбама 

Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

 За држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се по сваком возилу годишње и то: 

 

1)за теретна возила:     динара 

-за камионе до 2 t  носивости    1.880 

-за камионе од 2 до 5  t носивости   2.510 

-за камионе од 5 до 12 t носивости  4.370 

-за камионе преко 12 t носивости     6.240 

2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)      620 

 

3) за путничка возила 

-до 1.150 cm3     620 

-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.240 

-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.870 

-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3  2.510 

-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.770 

-преко 3.000 cm3  6.240 

 

4) за мотоцикле: 

-до       125 cm3        500 

-преко 125 cm3 до 250 cm3     740 

-преко 250 cm3 до 500 cm3  1.240 

-преко 500 cm3 до 1.200 cm3   1.520 

-преко 1.200 cm3   1.870 

 

5) за аутобусе и комби бусеве:  

- по регистрованом седишту     50 

6)за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

-1 t носивости      510 

-од 1 t до 5 t носивости     870 

-од 5 t до 10 t носивости  1.180 

-од 10 t до 12 t носивости 1.640 

-носивости преко 12 t  2.510 

 

7)за вучна возила (тегљаче): 

-чија је снага мотора до  66 киловата              1.870 

-чија је снага мотора од 66 - 96 киловата        2.510 

-чија је снага мотора од 96 - 132 киловата      3.150 

-чија је снага мотора од 132 – 177 киловата    3.770 

-чија је снага мотора преко  177 киловата       5.010 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за 

превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела

          1.240  

 

НАПОМЕНА: 

 Таксени обвезник дужан је таксу из овог 

тарифног броја уплати на одговарајући рачун прихода 

града Ваљева пре регистрације, односно продужења 

важности регистрације и да органу надлежном за 

регистрацију пружи доказ о уплаћеној такси. 

 Орган надлежан за регистрацију возила 

одбиће захтев за регистрацију уколико није достављен 

доказ о уплати таксе по овом тарифном броју. 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се 

једанпут годишње у моменту регистрације возила, 

унапред за 12 месеци.“ 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града Ваљева'', а 

примењује се од 1. јануара 2023. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-114/2022-06/1 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

431. На основу члана 32. тачка 20. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14,101/16 – др.закон, 47/18 – 

др.закон и 111/2021 – други закон ), члана 77. став 1. и 

став 3. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 21/2016, 113/17, 95/18 и 

114/21) и члана 37. тачка 18. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

30. новембра 2022. године усвојила је:   
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КАДРОВСКИ ПЛАН 

за 2023. годину у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општине Осечина, Служби буџетске инспекције и 

Служби интерне ревизије града Ваљева 

У Градској управи града Ваљева, на дан 18. новембра 

2022. године, систематизована су радна места у 

следећим звањима: 

 

 

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 (упражњено 0) 

Положаји у другој групи 1 (упражњено 0) 

  

Самостални саветник 49 (упражњено 9) 

Саветник 92 (упражњено 13, по члану 89. Закона о 

матичним књигама ради 1 службеник у 

звању сарадника и 3 службеника у звању 

вишег референта) 

Млађи саветник 29 (упражњено 4, по члану 89. Закона о 

матичним књигама ради 6 службеника у 

звању вишег референта) 

Сарадник 20 ( упражњено 4) 

Млађи сарадник 3 (упражњено 0) 

Виши референт 40 (упражњено 1) 

Референт 0 (упражњено 0) 

Млађи референт 5 (упражњено 1) 

Прва врста радних места 0 (упражњено 0) 

Друга врста радних места 1 (упражњено 0) 

Трећа врста радних места 0 (упражњено 0) 

Четврта врста радних места 17 (упражњено 1) 

Пета врста радних места 5 (упражњено 0) 

 

У Служби интерне ревизије града Ваљева, на дан 18. новембра 2022. године систематизована су радна места у 

следећим звањима: 

 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник 3 (упражњено 1) 

 

У Служби буџетске инспекције, на дан 18. новембра 2022. године систематизована су радна места у следећим 

звањима: 

 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник 2 (упражњено 0) 

 

У Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина, на дан 18. новембра 2022. године 

систематизована су радна места у следећим звањима: 

 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општине 

Осечина 

Број извршилаца 

Функционер  4 (упражњено 0) 

Виши референт  2 (упражњено 0) 

 

Радно ангажовање по другим основама: 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла и ангажовање на пројектима) 

Број извршилаца 
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Самостални саветник 0 

Саветник 7 

Млађи саветник 12 

Сарадник 4 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 4 

Референт 0 

Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 0 

Пета врста раних места 0 

Напомена 1: У Градској управи града Ваљева на замени привремено одсутног запосленог до његовог 

повратка је осам службеника, од чега три службеника у звању млађег саветника, два службеника у звању 

сарадника, два службеника у звању вишег референта, један службеник у звању млађег референта.  

Напомена 2: У Градској управи града Ваљева у оквиру дозвољених 10 % од укупног броја службеника на 

неодређено време, по уговору о привременим и  повременим пословима ангажовано је 1 лице. 

По сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу, по уговору о обављању 

привремених и повремених послова, ангажовано је 18 лица на пословима озакоњења. 

Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 (упражњено 1) 

Млађи саветник 2 (упражњено 2) 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 1 (упражњено 1) 

Напомена: Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина, Службе интерне ревизије и Служби 

буџетске инспекције града Ваљева у Кабинету градоначелника систематизована су радна места за 3 

помоћника градоначелника, од чега је 1 место попуњено 

 

Планирано попуњавање упражњених радних места за 2023. годину 
 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

  

Самостални саветник 9 

Саветник 13 

Млађи саветник 4 

Сарадник 4 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 
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Млађи референт 1 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 0 

Напомена 1: У 2023. години у старосну пензију одлази 7 службеника (од чега 4 у звању самосталног саветника, 1 

звању саветника и 2 службеника у звању вишег референта). Могући су одласци у пензију још 11 запослених који 

испуњавају услов за превремену старосну пензију. Планира се попуњавање радних места која ће због наведеног 

основа остати упражњена. 

Напомена 2: У 2023. години планира се радно ангажовање (одређено време, уговор о делу, уговор о привременим и 

повременим пословима) у оквиру дозвољених 10% од укупног броја службеника на неодређено време  

Напомена 3: Планира се ангажовање, највише до 45 лица по уговору о обављању привремених и повремених 

послова преко дозвољених 10 %, уз сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу. 
 

Радна места у Служби интерне ревизије града Ваљева Број извршилаца 

Самостални саветник 1 

 

Радна места у Служби буџетске инспекције Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општине Осечина Број извршилаца 

Функционера  0 

Виши рефрент  0 

 

Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 2 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Рефереент 0 

Млађи референт 1 

Напомена: У Кабинету градоначелника планирано је попуњавање 2 радна места помоћника 

градоначелника 

 

Кадровски план за 2023. годину у Градској управи 

града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града 

Ваљева и општине Осечина, Служби буџетске 

инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева 

објавити у Службеном гласнику града Ваљева. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 119-1/22-01 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

432.На основу члана 32. став 1. тачка 1), члана 41 и 

члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 

83/14 - други закон, 101/16 - други закон, 47/18 и 

111/21-други закон), члана 37.став 1. тачка 1) Статута 

града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", 

број 5/19) и члана 3. Одлуке о приступању доношења 

измена и допуна Пословника Скупштине града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

27/21), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној дана 30. новембра 2022. године, донела је 

 

ПОСЛОВНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

 

У Пословнику Скупштине града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 16/19 у члану 4. додаје се 
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став 2. који гласи:  

 ''Сви појмови у овом Пословнику 

употребљени у граматичком мушком  

роду подразумевају мушки и женски природни род.'' 

 

Члан 2. 

 

 У члану  6. став 1. мења се и гласи: 

 

 „Конститутивну седницу Скупштине сазива 

председник Скупштине из претходног сазива у року 

од 10 дана од дана објављивања решења о додели 

мандата на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије ( у даљем тексту: веб-презентација), тако да 

се та седница одржи најкасније 30 дана од дана 

објављивања решења о додели мандата на веб-

презентацији.“ 

  

Члан 3.  

 

 Члан 7. мења се и гласи: 

 

„Члан 7. 

 

 Конститутивној седници Скупштине 

председава најстарији кандидат за одборника којем је 

додељен мандат. 

Ако најстарији кандидат за одборника којем је 

додељен мандат не може или неће да председава, 

конститутивној седници Скупштине председава 

најстарији присутни кандидат за одборника којем је 

додељен мандат. 

Одредбе овог Пословника које се односе на 

овлашћења председника Скупштине сходно се 

примењују на овлашћења председавајућег 

конститутивне седнице.“ 

 

Члан 4. 

 

Члан 29. мења се и гласи:  

 

''Члан 29. 

 

После завршеног предлагања, председник Скупштине 

утврђује јединствену листу предлога кандидата за 

Градоначелника, заменика Градоначелника и члановe 

Градског већа. 

Када одлучује о избору Градоначелника, Скупштина 

истовремено и обједињено одлучује о избору 

заменика Градоначелника и чланова Градског већа, 

тајним гласањем, на једном гласачком листићу, 

заокруживањем речи ''за'', или ''против'' предлога у 

целини. 

Гласање за избор Градоначелника, заменика 

Градоначелника и чланова Градског већа врши се по 

поступку који је овим Пословником утврђен за 

одлучивању Скупштине тајним гласањем.'' 

 

Члан 5. 

 

Члан 30. мења се и гласи: 

''Члан 30. 

За Градоначелника, заменика Градоначелника и 

чланове Градског већа изабрани су кандидати који су 

добили већину од укупног броја одборника 

Скупштине. 

 Изабрани Градоначелник, заменик Градоначелника и 

чланови Градског већа ступају на дужност по 

објављивању резултата избора.'' 

 

Члан 6. 

 

У члану 36. став 2. после алинеје 7. додаје се нова 

алинеја 8, која гласи: 

 

'' – утврђује распоред седења одборника  по 

одборничким јединицама;“. 

Досадашња алинеја 8. постаје алинеја 9. 

 

Члан 7. 

Члан 39. мења се и гласи:  

 

„Члан 39. 

 

Председнику Скупштине престаје функција 

председника  Скупштине наступањем случаја који 

представља разлог за престанка мандата одборника 

прописаних чланом 177. став 1. тачке 2. до 8. овог 

Пословника.“ 

 

Члан 8. 

 

У члану 52. у ставу 4. уместо тачке ставља се запета и 

додају речи „ изузев Комисије за родну равноправност 

коју чине само одборници.“ 

 

Члан 9. 

 

У члану 56.  после става 6. додају  се ставови 7. до 13. 

који гласе: 

 

''Изузетно, у нарочито оправданим и хитним 

случајевима, председник сталног радног тела може 

одлучити, уз претходно прибављену писану 

сагласност председника Скупштине, да се седница 

сазове и одржи телефонским путем (у даљем тексту: 

телефонска седница). 

На телефонској седници дневни ред утврђује 

председник сталног радног тела и исти није могуће 

изменити или допунити. 

На телефонској седници чланови сталног радног 

тела се изјашњавају телефоном о тачкама дневног 

реда. 

Чланови сталног радног тела своје изјашњење из 

става 9. овог члана потврђују достављањем 

одговора електронском поштом или писаним путем 

секретару Скупштине. 

Секретар Скупштине обавља организационе 

послове у вези са одржавањем телефонске седнице. 

Након успостављања контакта са чланом сталног 

радног тела и његовог изјашњавања, секретар 
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Скупштине обавештава председника сталног радног 

тела да ли је одређени акт донет. 

Одредбе овог Пословника које се односе на ток 

седнице сходно се примењују на седнице сталних 

радних тела.“ 

 

Члан 10. 

 

У члану 57. после става 4. додаје се став 5. који гласи: 

„ Одредбе овог Пословника које се односе на 

присуство грађана седницама Скупштине, сходно се 

примењују на седнице сталних радних тела.“ 

 

Члан 11. 

 

У члану 61. после тачке 9) уместо тачке ставља се 

запета и додаје тачка 10) која гласи: 

''10) Комисија за родну равноправност.'' 

 

Члан 12. 
 

После члана 70. додаје се тачка ''и'' и нови члан 71. 

који гласи: 

 

''и) Комисија за родну равноправност 
 

Члан 71. 

 

Комисија за родну равноправност разматра сва акта 

која се упућују Скупштини из родне перспективе, 

сарађује са другим телима за родну равноправност на 

нивоу Града и врши друге послове у складу са 

одредбама закона којим се регулише родна 

равноправност.“ 

 

Досадашњи чланови 71. до 76. постају чланови 72. до 

77.  

 

Члан 13. 

 

У досадашњем члану 74. који постаје члан 75. тачка 3. 

се брише.  

Досадашње тачке 4,5. и 6. постају тачке 3,4. и 5. 

 

Члан 14. 

 

Досадашњи члан  75. који постаје члан 76. мења се и 

гласи: 

 

''Члан 76. 

 

 Градску изборну комисију за спровођење 

избора за одборнике Скупштине (у даљем тексту: 

комисија) чине чланови у сталном и проширеном 

саставу. 

 Комисију у сталном саставу чине председник, 

осам чланова, заменик председника и осам заменика 

чланова које, у складу са законом, именује Скупштина 

на предлог одборничких група у Скупштини 

сразмерно њиховој заступљености у укупном броју 

одборника у Скупштини који припадају одборничким 

групама. 

 За председника и заменика председника 

Комисије може да буде именовано само оно лице 

које има високо образовање у области правних 

наука. 

 Члана и заменика члана Комисије у 

проширеном саставу, у складу са законом, именује 

Комисија на предлог подносиоца проглашене 

изборне листе. 

 Учесници у раду Комисије без права 

одлучивања су секретар Комисије и заменик 

секретара Комисије које именује Скупштина на 

предлог председника Скупштине. 

 За секретара и заменика секретара Комисије 

могу да буду именовани секретар Скупштине, 

заменик секретара Скупштине, начелник Градске 

управе града Ваљева, заменик начелника Градске 

управе града Ваљева или лице из реда запослених у 

Градској управи града Ваљева које има високо 

образовање у области правних наука. 

Члану и заменику члана Комисије функција 

престаје у случајевима прописаним законом. 

Одредбе закона којим се уређује престанак 

функције у органу за спровођење избора сходно се 

примењују и на секретара и заменика секретара 

Комисије. 

Комисија обавља послове прописане законом којим 

се уређују избор одборника, другим законима и 

прописима. 

У свом раду Комисија сходно примењује упутства и 

друге акте Републичке изборне комисије који се 

односе на избор народних посланика. 

Организација, начин рада и одлучивања Комисије 

уређују се пословником.'' 

 

Члан 15. 

 

 У делу 5.3. Посебна радна тела тачка ''в) 

Комисија за родну равноправност'' и досадашњи 

члан 77. се бришу. 

Досадашње тачке г), д) и ђ) постају тачке в), г) и д). 

 

Члан 16. 
 

У члану 86. у ставу 1. речи: ''седам дана'' замењују се 

речима: ''десет дана''. 
 

Члан 17. 
 

У члану 87. став 2. мења се и гласи: 

„Позив  за седницу, материјал, као и записник са 

претходне седнице доставља се одборницима у 

електронском облику.“ 

У ставу 3. реч „ уручити“ замењује се речју 

„доставити“. 

У ставу 4. речи „умножити и“ и реченица „Када је то 

технички могуће, овај материјал се може доставити у 

електронском облику.“ бришу се. 
 

Члан 18. 
 

У члану 88. у ставу 4. речи „могу се позвати“ 

замењују се речима „позивају се“. 
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 Став 5. мења се и гласи: 

„Лицима из ставова 2. до 4. овог члана позив и 

материјал за седницу доставља се у електронском 

облику.“ 
 

Члан 19. 
 

 Члан 90. мења се и гласи:  

  

 ''Одборник је дужан да користи електронски 

начин пријаве и одјаве присуства на седници 

Скупштине. 

 Одборнику који злоупотреби електронски 

начин пријаве, пријављујући другог одборника или 

изврши злоупотребу електронског система на други 

начин, председник Скупштине може да изрекне меру 

опомене, а одмах ће се приступити поновној пријави 

одборника на електронски систем. 

 Уколико се одборник при изласку из сале 

Скупштине не одјави употребом електронског 

система, председник Скупштине га може, опоменути 

да то уради. 

 Уколико председник Скупштине изрази 

сумњу да се одборник није одјавио употребом 

електронског система, пријаве о присуству одборника 

ће бити поништене и приступиће се поновној пријави 

одборника на електронски систем. 

 Проблеме са функционисањем електронског 

система одборник је дужан да пријави секретару 

Скупштине.“ 
 

Члан 20. 
 

 После члана 90. додаје се нови члан 90.а који 

гласи: 

''Члан 90. а 
 

Председник Скупштине отвара седницу и пре 

утврђивања дневног реда, на основу електронске 

евидениције или извештаја секретара Скупштине 

утврђује број одборника који присуствују седници. 

Кворум за рад на почетку седнице Скупштине, 

приликом усвајања записника и утврђивања дневног 

реда постоји ако је на седници присутна већина од 

укупног броја одборника. 

Ако председник Скупштине констатује да на 

седници није присутна потребна већина одборника, 

почетак рада одлаже се за одговарајући сат или дан. 

О одлагању седнице обавештавају се писменим путем 

само одсутни одборници. 

У случају сумње у присуство потребног броја 

одборника, председник Скупштине може наложити 

прозивање или пребројавање присутних одборника. 

Прозивање или пребројавање председник Скупштине 

може наложити и кад то затражи неко од одборника. 

Прозивање или пребројавање одборника се врши и 

када електронски систем није у функцији. 

Прозивање врши секретар Скупштине.“ 
 

Члан 21. 
 

У члану 91. у ставу 3. реч „уручен“ замењује се речју 

„достављен“. 

Ставови 4. и 5. се бришу. 

Досадашњи став 6. који постаје став 4. мења се и 

гласи: 

„О примедбама на записник одлучује се без 

расправе.“ 

Члан 22. 

У члану 92. став 2. мења се и гласи: 

„ Пре утврђивања дневног реда председник 

Скупштине може предложити измене и допуне 

предложеног дневног реда.“ 

 

Члан 23. 

 

 Члан 93. мења се и гласи: 

 „ Дневни ред се утврђује већином гласова 

присутних одборника. 

 Пре утврђивања дневног реда не могу се износити 

предлози нити отварати расправа о темама које нису у 

вези са дневним редом. 

Одборници се прво изјашњавају о сваком предлогу за 

измену и допуну дневног реда, по редоследу 

предлога, а затим о предложеном дневном реду у 

целини.“ 

 

Члан 24. 

 

Члан 94. мења се и гласи: 

 

„Члан 94. 

 

Након усвајања дневног реда прелази се на расправу 

по појединим тачкама утврђеног дневног реда. 

Одлучивање по тачкама утврђеног дневног реда врши 

се у времену одређеном за гласање. Председник 

Скупштине одређује време за гласање након окончања 

расправе по свим тачкама утврђеног дневног реда. 

На почетку разматрања предлога, представник 

предлагача може образложити предлог. 

За расправу по појединим тачкама утврђеног дневног 

реда није потребна већина одборника. 

На седници Скупштине има право да говори сваки 

одборник, Градоначелник, заменик Градоначелника, 

члан Градског већа, начелник и заменик начелника 

Градске управе града Ваљева, помоћник 

Градоначелника, као и представник предлагача. 

Право да говоре имају и чланови радног тела који 

нису одборници када се разматрају питања из 

делокруга тог радног тела.“ 

 

Члан 25. 

 

 У члану 95. после става 1. додају се нови 

ставови  2. и 3. који гласи: 

 „ Пријаву за реч одборник подноси 

електронским путем, притискањем одређених тастера. 

Уколико нису обезбеђени технички услови за 

електронски начин пријављивања, одборник се 

пријављује за реч дизањем руке. 

Одборници на седници могу говорити уз употребу 
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одборничке јединице или за говорницом.“ 

Досадашњи ставови 3. до 5. постају ставови 4. до 7. 

 

Члан 26. 

 

У члану 100. став 3. мења се и гласи: 

„ О давању права на реплику из ства 1. и 2. овог члана 

одлучује председник Скупштине.“ 

 

Члан 27. 

 

У члану 102. на крају става 4. уместо тачке ставља се 

запета и додају речи „у времену одређеном за 

гласање.“ 

 

Члан 28. 

 

У члану 103. у ставу 4. уместо тачке ставља се запета 

и додају речи „ у времену одређеном за гласање.“ 

 

Члан 29. 

 

Члан 104. мења се и гласи: 

„ О реду на седници стара се председник Скупштине. 

За повреду реда на седници могу се изрећи следеће 

мере: 

- опомена, 

- одузимање речи, 

- удаљење са седнице. 

Мере из става 2. овог члана изриче председник 

Скупштине. 

Мера опомене примењује се у току целе седнице 

Скупштине. 

Мера одузимања речи примењује се док траје 

расправа о тачки дневног реда у току које је мера 

изречена. 

Мера удаљења са седнице примењује се за седницу на 

којој је мера изречена.“ 

 

Члан 30.  

 

 У члану 107. у ставу 1. реч „тешко“ се брише, 

а реч „Скупштина“ замењује се речима „председник 

Скупштине“. 

 

Члан 31. 

 

 У члану 108. став 3. број „100“ замењује се 

бројем „104.“.  

 

Члан 32. 

 

 Члан 110. мења се и гласи: 

 

„Члан 110. 

 

Скупштина, у времену одређеном за гласање, о сваком 

предлогу који је стављен на дневни ред седнице 

одлучује после расправе, осим у случајевима у којима 

је овим Пословником одређено да одлучује без 

расправе. 

 Изузетно, председник Скупштине може да 

одреди да гласање о тачки дневног реда буде одмах по 

завршетку расправе о тој тачки дневног реда. 

 Председник Скупштине може по сопственој 

иницијативи или на предлог одборника закључити 

претрес и пре завршетка дискусије свих пријављених 

одборника, ако сматра да је питање довољно 

претресено. 

 По окончању претреса о предлогу општег 

акта у начелу, прелази се на претрес о поднетим 

амандманима, ако их је било.“ 

 

Члан 33. 

 

 После члана 110. додаје се нови члан 110.а 

који гласи: 

 

„Члан 110.а 

 

 Скупштина у времену одређеном за гласање: 

1) утврђује број присутних одборника, 

2) одлучује о указаним повредама Пословника, 

3) одлучује по тачкама утврђеног дневног реда, 

а уколико одлучује о општем акту на који су 

поднети амандмани, прво одлучује о 

амандманима.“ 

 

Члан 34. 

 

 Члан 112. мења се и гласи: 

 

„Члан 112. 

 

Скупштина одлучује јавним гласањем: употребом 

електронског система за гласање, дизањем руке или 

прозивком. 

 Јавно гласање употребом електронског 

система за гласање врши се на начин одређен овим 

Пословником. 

 Дизањем руке гласа се ако електронски 

систем за гласање није у функцији, ако се седница 

одржава у просторији у којој нема таквог система или 

ако Скупштина претходно о томе одлучи. 

 Гласање прозивком се врши на начин одређен 

овим Пословником.“  

 

Члан 35. 

 

 После члана 112. додају се нови чланови 

112.а, 112. б и 112. в који гласе: 

 

„Члан 112. а 

 

 Гласање употребом електронског система 

врши се притискањем одређених тастера, уз 

претходну идентификацију одборника. 

 Време за гласање употребом електронског 

система износи 15 секунди. 

 По истеку времена из става 2. овог члана, 

председник Скупштине закључује гласање и 

саопштава резултат гласања. 



 

 

Страна 150                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

 Резултат сваког гласања приказује се на 

мониторима. 

 

Члан 112. б 

 

 Када се гласа дизањем руке, председник 

Скупштине прво позива да се изјасне одборници који 

гласају „за“, утврђује број гласова, затим позива да се 

изјасне они који гласају „против“, утврђује број 

гласова, а затим позива да дигну руку они који се 

удржавају од гласања, па утврђује и број тих гласова.  

 Кад је већина очигледна и када се ради о 

питањима за која није прописана већина од укупног 

броја одборника, пребројаће се само гласови „против“ 

и констатовати за које је решење већина гласала. 

 Пребројавање гласова врше запослени из 

одељења Градске управе града Ваљева надлежног за 

скупштинске послове, које одреди секретар 

Скупштине. 

 

Члан 112. в 

 

 Гласање прозивком се врши кад то одреди 

председник Скупштине или ако тако одлучи 

Скупштина на предлог одборника, без расправе, у 

случају сумње у резултат гласања. 

 Гласање прозивком се може вршити и у 

другим случајевима ако Скупштина тако одлучи. 

Прозивком се гласа тако што одборници по прозивци 

изјављују да гласају „за“ или „против“ или да су 

уздржани, односно изговарају пуно име и презиме 

кандидата за кога гласају, уколико се гласа за избор, 

именовање или постављење. 

Председник Скупштине уз помоћ секретара 

Скупштине утврђује резултате гласања.“ 

 

Члан 36. 

 

У члану 113. додаје се став 3. који гласи: 

''Одборничком групом у смислу овог члана сматра 

се и одборник појединац или група одборника која 

има  мање од оног броја одборника који је потребан 

за образовање одборничке групе: 

1) ако су сви ти одборници изабрани са исте 

изборне листе; 

2) ако изборна листа на којој су изабрани није 

освојила онолико мандата колико је потребно за 

образовање одборничке групе; 

3) ако нико од њих није приступио некој 

одборничкој групи.“ 

 

Члан 37. 

 

У члану 121. на почетку става 2. после речи 

„образложење“ додају се речи „општег акта “. 

У ставу 3. после речи „доношење“ реч “општег“ се 

брише. 

Члан 38. 

 

 У члану 124. став 3. се брише. 

 У досадашњем ставу 5. који постаје став 4. 

речи „закључења расправе“ замењују се речју 

„одлучивања“. 

 Досадашњи став 6. постаје став 5. 

 

Члан 39. 

 

У члану 126.  став 1. мења се и гласи: 

„ Амандман се подноси председнику Скупштине 

најкасније 72 сата пре сата одређеног за почетак 

седнице.“ 

У ставу 5. реч „непотпуни“ се брише. 

 

Члан 40. 

 

У члану 127. у ставу  3. после речи „Скупштина“ 

ставља се запета и додају речи „ у времену одређеном 

за гласање,“. 

 

Члан 41. 

 

У члану 129. у ставовима 1. до 3. реч „општи“ у 

одговарајућем падежу се бришу. 

 

Члан 42. 

 

Досадашњи члан 131. постаје члан 130. и гласи: 

„ О предлогу за уношење акта у дневни ред седнице 

по хитном поступку, одлучује се без расправе. Пре 

гласања о том питању Скупштина ће саслушати 

образложење предлагача, а може затражити хитно 

мишљење надлежног сталног радног тела Скупштине 

и Градског већа када оно није предлагач. 

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по 

хитном поступку, предлог акта се уноси дневни ред 

седнице.“ 

 

Члан 43. 

 

Досадашњи члан 130. постаје члан 131. 

 

Члан 44. 

 

У члану 134. у ставу 1. речи „ Скупштина може 

одлучити, на предлог председника Скупштине или 

одборника,“ замењују се речима „председник 

Скупштине може одлучити, по сопственој 

иницијативи или на предлог одборника,“. 

Став 2. мења се и гласи: 

„ Председник Скупштине прекида седницу када 

утврди недостатак кворума у времену одређеном  за 

гласање, док се кворум не обезбеди.“ 

 

Члан 45. 

 

Члан 135. мења се и гласи: 

 

„Члан 135. 

Када се заврши претрес по свим тачкама дневног 

реда, одлучивање по њима и постављање 

одборничких питања, председник Скупштине 

закључује седницу Скупштине.“ 
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Члан 46. 
 

Члан 139. мења се и гласи: 

 

„Члан 139. 
 

Ток седнице Скупштине снима се коришћењем 

компјутерске технике, путем бележења тонског 

записа. 

Тонски запис мора да садржи све податке о раду на 

седници, учесницима у расправи и њиховим 

излагањима, као и резултате гласања по свим 

питањима о којима се Скупштина изјашњавала 

гласањем. 

Тонски запис чува се трајно на одговарајућем 

преносном уређају или на други одговарајући начин. 

Интегрални текст донетих одлука је прилог тонском 

запису. 

Тонски запис доставља се шефовима одборничких 

група, а одборницима који су представници изборне 

листе која има одборнике у Скупштини, а који не 

припадају ни једној одборничкој групи, на њихов 

захтев.“ 
 

Члан 47. 
 

 У члану 141. у ставу 2. после речи „претреса“ 

уместо тачке ставља се запета и додају речи „у 

времену одређеном  за гласање.“. 

Став 3. мења се и гласи: 

 „Говорник има право да прегледа текст свог 

говора у тонском запису седнице.“ 

 Став 4. мења се и гласи:  

 „Сваком одборнику ће се на његов захтев 

ставити на увид тонски запис седнице.“ 

 

Члан 48. 

 

 У члану 142. став 2. мења се и гласи: 

 „О обезбеђењу техничких услова за 

одржавање и снимање седница Скупштине града 

стара се Градска управа града Ваљева.“ 

 

Члан 49.  

 

 Назив поглавља Х „ РАД СКУПШТИНЕ У 

СЛУЧАЈУ РАТНОГ СТАЊА И ЕЛЕМЕНТАРНЕ 

НЕПОГОДЕ“ мења се и гласи: 

 „ РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ РАТНОГ 

СТАЊА, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И 

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ“.   

 

Члан 50. 

 

 У члану 158. после речи „стања“ додаје се 

запета и речи „ванредне ситуације“. 

Члан 51. 

 У члану 159. став 1. после речи „стања“ 

додаје се запета и речи „ванредне ситуације“. 

 

У ставу 1. алинеја 3. речи „стенографских бележака и“ 

бришу се. 

У ставу 2. после речи „стања“ додаје се запета и речи 

„ванредне ситуације“. 

 

Члан 52. 

 

У члану 160. после речи „стања“ додаје се запета и 

речи „ванредне ситуације“. 

 

Члан 53. 

 

У члану 161. после речи „стања“ додаје се запета и 

речи „ванредне ситуације“. 

 

Члан 54. 

 

У члану 168. став 4. мења се и гласи: 

„За благовремено достављање обавештења, тражених 

података, списа и упутстава одговоран је секретар 

Скупштине, начелник Градске управе града Ваљева и 

директори јавних предузећа и установа чији оснивач 

је град Ваљево, у складу са надлежностима на које се 

односе постављена питања.“ 

 

Члан 55. 

 

 У члану 170. у ставу 2. реч „рад“ замењује се 

речју „одлучивање“. 

У ставу 3. иза речи „Скупштине“ ставља се тачка, а 

запета и речи „најкасније у року од осам дана од дана 

одржавања седнице.“ се бришу. 

 

Члан 56. 

 

У члану 172. став 1. мења се и гласи: 

„Ако одборник није задовољан одговором на 

постављено одборничко питање, може тражити да се 

о предмету постављеног питања отвори расправа на 

наредној седници Скупштине.“ 

Став 2. се брише. 

Досадашњи став 3. који постаје став 2 мења се и 

гласи: 

„Скупштина се посебним закључком изјашњава о 

свом ставу у односу на предмет постављеног 

одборничког питања, у времену одређеном за 
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гласање.“ 

 

Члан 57. 

 

 Члан 177. мења се и гласи: 

 

„Члан 177. 

 

Пре истека времена на које је изабран одборнику 

престаје мандат: 

 

1) када Скупштина на конститутивној седници 

потврди мандате одборника из наредног сазива; 

2) ако умре; 

3) ако је правноснажном судском одлуком потпуно 

лишен пословне способности, односно ако је 

правноснажном судском одлуком којом је 

делимично лишен пословне способности утврђено 

да је неспособан да врши изборно право; 

4) ако је изгубио држављанство Републике Србије; 

5) ако му престане пребивалиште на територији 

Града; 

6) ако је правноснажном судском одлуком осуђен на 

казну затвора у трајању од најмање шест месеци; 

7) доношењем одлуке о распуштању Скупштине; 

8) ако је преузео функцију која је по Уставу и 

закону неспојива с функцијом одборника; 

9) ако поднесе оставку. 

 

Одборнику мандат престаје када наступи случај 

који представља разлог за престанак мандата.“ 

 

Члан 58. 

 Члан 178. мења се и гласи:  

 

„Члан 178. 

 

Оставка одборника подноси се у писменој форми, а 

потпис подносиоца мора бити оверен у складу са 

законом којим се уређује оверавање потписа. 

Оставка се лично подноси Скупштини у року од три 

дана од дана овере потписа подносиоца. 

Оставка је пуноважна само ако је потпис одборника 

оверен након што му је потврђен мандат. 

Одборник може поднети оставку и усмено на 

седници Скупштине. 

Оставка се не може опозвати. 

Одборнику мандат престаје оног дана када поднесе 

оставку. 

Скупштина доноси одлуку којом констатује да је 

одборнику престао мандат одмах након што прими 

обавештење о разлозима за престанак његовог 

мандата, на седници која је у току, односно на првој 

наредној седници. 

О поднетој оставци не отвара се претрес, већ се 

престанак мандата одборника подношењем оставке 

и време престанка мандата само констатују. 

Одлука којом се констатује да је одборнику престао 

мандат објављује се на  веб-презентацији.“ 
 

Члан 59. 
 

 У члану 179. мења се став 4. и гласи: 

 „Надлежно радно тело Скупштине цени 

оправданост предлога за давање аутентичног 

тумачења, по претходно прибављеном писменом 

мишљењу одељења Градске управе града Ваљева 

надлежног за област на коју се захтев за аутентично 

тумачење односи.“ 
 

Члан 60. 
 

Одредбе чланова 17, 18, 19, 20, 21, 25, 34, 35.- новог 

члана 112 а, 46. и 47. примењиваће се од дана 

стварања техничких услова за коришћење 

електронског система доставе материјала, снимања 

тока седнице и гласања. 

До стварања услова за снимање тока седнице у складу 

са одредбама овог Пословника, примењиваће се 

одредбе чланова 91. став 4 – 6, 139. и 141. став 3. и 4. 

Пословника Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 16/19). 
 

Члан 61. 
 

Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине да утврди 

пречишћени текст овог Пословника. 

 

Члан 62. 
 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011- 119/2022-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

433. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/16 88/19), члана 32. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-

др.закон), члана 37.став 1. тач.11. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 30. новембра 2022.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 

2022.годину 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево за 2022.годину, које је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
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„Полет“ Ваљево Одлуком број: 1751 од 

03.11.2022године. 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-79/22-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
 

434. На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 

129/07,83/14-др.закон, 101/16-др.закони, 47/18 и 

111/21-др.закон), члана 37.став 1. тач.11 Статута 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 30. новембра 2022.године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

коришћења субвенција  

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из 

буџета града Ваљева за 2022.годину 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма коришћења субвенција Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из буџета 

града Ваљева за 2022.годину, који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Одлуком број: 1752 од 03.11.2022године.  

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 
 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-80/22-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
 

435. На основу члана 69.став 1.тачка 3. Закона о 

јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 

и 88/19), члана 28. Закона о комуналним 

делатностима («Сл. гласник РС» број 88/2011, 

104/2016 и 95/18), Уредбе о утврђивањуМетодологи 

је за одређивање цене снабдевања крајњег купца 

топлотном енергијом ( „Службени гласник РС“ број 

63/2015) и члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева дана 30. новембра 

2022.године, донела  је  
 

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о одређивању цене 

снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом 

Јавног комуналног предузећа  „Топлана - Ваљево“ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа „Топлана - 

Ваљево“, Ваљево број: 5110 од 07.11.2022.године 

о одређивању цене снабдевања крајњих купаца 

топлотном енергијом: 

 

Назив тарифне групе Цена Јединица мере 

 

Tг 1 – Стамбени простор   

Паушално 131,61 дин/м2 

Варијабилни део 8,91 дин/kwh 

Фиксни део 30,42 дин/м2 

 

Tг2 – Пословни простор 

  

Паушално 164,51 дин/м2 

Варијабилни део 11,14 дин/kwh 

Фиксни део 34,98 дин/м2 
 

2. Цена из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

наредног дана од дана доношења Решења. 

3. Ово Решење доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 38-12/22-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

436.На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. гласник РС“ број 15/16и 88/19), члана 32. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 37.став 

1. тач.11. Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 30. новембра 2022.године 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
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о давању сагласности на Друге Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Топлана - Ваљево“ за 2022.годину 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Друге Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

„Топлана - Ваљево“ за 2022.годину који је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Топлана - Ваљево“, Одлуком број: 5430/1 од 

18.11.2022године.  
 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу„Топлана - Ваљево“. 
 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-86/22-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
 

437.На основу члана 69. став 1.тачка 8. Закона о 

јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 и 

88/2019) и члана 37. став 1. тачка 11. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

30. новембра 2022.године донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку 

о усвајању процене вредности капитала и имовине 

Јавног комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању процене 

вредности капитала и имовине Јавног комуналног 

предузећа «Видрак» Ваљево, брoj 01-6891/1-22 коју је 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево донео на седници одржаној 

10.10.2022. године.  

2. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 411- 1 /22-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

438. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/19), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 

111/21-други закон), члана 37. Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

30. новембра 2022 .године донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на другу Измену и допуну 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2022. годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на другу Измену и 

допуну Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2022. годину, коју је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» Одлуком број 01-8530/3 

од 25.11.2022. године. 

2. Ово Решење доставити ЈКП«Водовод-

Ваљево» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-87/22-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

439.На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-

др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 37. став 1. 

тачка 14) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“, број 5/19), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 30. новембра 2022.године, 

донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„МИЛИЦА НОЖИЦА“ ВАЉЕВО 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Статут Предшколске 

установе „Милица Ножица“ Ваљево број: 5683/2 који 

је донео Управни одбор Предшколске установе 

„Милица Ножица“ Ваљево на седници одржаној 

27.6.2022.године. 
2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 110-16/2022-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

 

 

 

 



 

 

Страна 155                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
»МИЛИЦА НОЖИЦА» 
Број: 5683/2 
Датум: 27.06.2022. 
В А Љ Е В О 
 

На основу члана 119. ст. 1. тачка 1) Закона о основама 

система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 

бр. 88/2017, 27/2018- други закон, 27/2018- други 

закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Управни одбор 

Предшколске установе „Милица Ножица“ Ваљево, на 

својој 48. седници одржаној дана 27.06.2022. године 

доноси 

 
С Т А Т У Т 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИЛИЦА 

НОЖИЦА“  ВАЉЕВО 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

 Овим Статутом ближе се уређује 

организација, начин рада, управљање и руковођење у 

Предшколској установи “Милица Ножица” (у даљем 

тексту: установа), поступање органа установе ради 

обезбеђивања остваривања права и обавеза детета, 

права и обавеза родитеља односно другог законског 

заступника, заштита и безбедност деце и запослених и 

мере за спречавање повреда забрана утврђених 

Законом о основама система образовања и васпитања, 

начин објављивања општих аката и обавештавања 

свих заинтересованих страна о одлукама органа и сва 

друга питања од значаја за остваривање васпитања и 

образовања  која су утврђена законом. 
 

Члан 2. 

 

Установа остварује васпитно-образовни рад на 

српском језику. 

Установа послује средствима у јавној својини и 

својим средствима, у складу са законом. 

 

II  ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ  

 

Члан 3. 

 

Установа послује под називом: Предшколска установа 

„Милица Ножица“. 
Седиште установе је у Ваљеву,  ул. Владе Даниловића 

бр. 9. 

Оснивач установе је град Ваљево. 

Установа је уписана у судски регистар код 

Привредног суда у Ваљеву, регистарски уложак број: 

5-33-00. 
Установа је правно лице које обавља делатност 

васпитања и образовања и има право да у правном 

промету закључује уговоре и предузима друге правне 

радње и правне послове у оквиру своје правне и 

пословне способности 

За своје обавезе у правном промету са трећим лицима 

установа одговара свим средствима којима располаже. 

 

Члан 4. 

Установа може да врши статусну промену, промену 

назива или седишта. 
Одлуку о статусној промени установе доноси Управни 

одбор, уз сагласност оснивача. 

Одлуку о промени назива или седишта установе 

доноси Управни одбор, уз сагласност министарства 

надлежног за послове образовања и васпитања (у 

даљем тексту: министарство) 
Захтев за давање сагласности за промену назива 

установе подноси се министарству најкасније до 31. 

децембра текуће радне године 
 

Члан 5. 

 

Установа у свом раду користи печат и штамбиљ. 

Печат је округлог облика и садржи пун назив 

установе: 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ПРЕДШКОЛСКА 

УСТАНОВА  “МИЛИЦА НОЖИЦА” ВАЉЕВО 

У средини печата налази се грб Републике Србије. 

Установа користи и мањи печат исте садржине који 

служи за оверу персоналних докумената. 

Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст: 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “МИЛИЦА 

НОЖИЦА” 

БРОЈ ______________ ДАТУМ_______________ 

В  А  Љ  Е  В  О 
 

За чување и употребу печата овлашћује се запослени 

кога директор овласти својим посебним актом. 

 

III УПРАВЉАЊЕ, ЗАСТУПАЊЕ И 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
Члан 6. 

 

Орган управљања у установи је Управни одбор. 

 

Члан 7. 

 

Радом установе руководи директор. 

Директор заступа и представља установу са 

неограниченим овлашћењима у оквиру закона и 

регистроване делатности установе. 

 

Члан 8. 

 

У случају привремене одсутности или спречености 

директора да обавља дужност, замењује га васпитач 

или стручни сарадник у установи на основу 

овлашћења директора односно Управног одбора, у 

складу са законом. 

Директор може у оквиру својих овлашћења, другом 

лицу дати пуномоћје за заступање. 
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IV  ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 

Члан 9. 

 

Делатност установе је: 
 

85.10 Предшколско образовање 
 

Члан 10. 

 

Делатност предшколског васпитања и образовања је 

делатност од непосредног интереса и остварује се као 

јавна служба. 

Делатност предшколског васпитања и образовања 

јесте васпитање и образовање деце предшколског 

узраста. 
Под предшколским узрастом, подразумева се узраст 

деце од шест месеци до поласка у основну школу. 

Делатност предшколског васпитања и образовања 

обавља се у установи, а изузетно може да се обавља и 

у школи и другим просторима, у складу са Законом и 

мрежом предшколских установа. 

 

Члан 11. 

 

Васпитно- образовни рад установе остварује се у току 

радне године, која почиње 1. септембра, извођењем 

химне Републике Србије а завршава се 31. августа 

наредне године. 

 

Члан 12. 

 

Делатност установе остварује се кроз редовне 

програме васпитно-образовног рада: 
- у целодневном трајању у трајању од 

десет сати дневно; 

- у полудневном трајању - припремни 

предшколски програм у трајању од 

четири сата дневно најмање девет месеци 

у години пред полазак у школу;  

- васпитно-образовни рад са децом на 

болничком лечењу; 

- други посебни и специјализовани 

програми у складу са законом, 

програмским могућностима установе, 

оснивача и корисника услуга. 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА ДЕЦОМ  
 

Члан 13. 

 

Васпитно-образовни рад установе се организује у 

току радне године која почиње 1. септембра, а 

завршава се 31. августа наредне године. 
Почетак и завршетак рада у установи утврђује се у 

складу са потребама деце и родитеља, односно другог 

законског заступника, по прибављеном мишљењу 

савета родитеља, уз сагласност оснивача 
Утврђено радно време у установи је : 
-У целодневном трајању од 6,00 часова до 16,00 

часова;  

-У полудневном трајању: 4 сата. 
 

- Васпитне групе 
 

Члан 14. 

 

Васпитно-образовни рад са децом организује се у 

васпитним групама. 

Број и структуру васпитних група утврђује директор, 

на предлог стручних органа, на основу броја деце, 

услова рада и програма који се остварује.  

Васпитне групе могу бити:  
- јаслене: за децу узраста од једне до три године, 
- групе вртића: за узрасни период од три године до 

поласка у школу. 
Васпитне групе могу бити формиране за децу истог 

или различитог узраста. 
 

Васпитно-образовни рад са децом са сметњама у 

развоју организује се у складу са одредбама закона а 

према могућностима оснивача. 
Деца са сметњама у развоју остварују право на 

предшколско васпитање и образовање у: 
- васпитној групи 
-васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални 

васпитно-образовни план  
- развојној групи. 
 

Члан 15. 

 

Критеријуми за формирање васпитне групе у погледу 

структуре су: 

-приближно једнак број дечака и девојчица у групи, 

-равномерна распоређеност деце из осетљивих 

категорија,  

-максимално двоје деце са потребом за додатном 

подршком у групи, 

-равномерна расподела деце у односу на ниво 

образовања родитеља. 
 

Члан 16. 

 

Број деце истог узраста која се уписују у групу је:  

-од 1 до 2 године-12 

-од 2 до 3 године-16 

-од 3 до 4 године-20 

-од 4 године до 5,5 година -24 
-у групи припремног предшколског програма 

-26 

 

Изузетно, број деце у групи је: 
-на болничком лечењу- до 15 

-у развојној групи - 4 до 6 
 

Број деце која се уписују у групе мешовитог састава 

је: 

- Од 1 до 3 године – 12 

- Од 3 године до поласка у школу – 20 

- Од 2 године до поласк ау школу -15 

 



 

 

Страна 157                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 
 

Уз сагласност оснивача, у васпитне групе може се 

уписати мањи односно највише 20% већи број деце од 

броја који је прописан посебним законом  
 

V ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 17. 

 

Установа може обављати и проширену делатност у 

складу са законом. 

Одлуку о проширењу делатности доноси Управни 

одбор, уз сагласност министарства. 

Остваривање проширене делатности установе 

планира се годишњим планом рада. 

 

Члан 18. 
 

Установа је регистрована за обављање проширене 

делатности и то: 

10.71 – Производња хлеба, свежег пецива и колача  
 

56.29 - Остале услуге припремања и послуживања 

хране  
58.14 - Издавање часописа и периодичних издања 
90.01 – Извођачка уметност  
 

VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 19. 
 

У установи се образују следеће организационе 

јединице – службе: 
1) Служба руковођења 
2) Служба педагошког рада, социјалне и 

здравствене заштите 
3) Служба васпитно-образовног рада, неге 

деце и одржавања хигијене - објекат вртића 
4) Служба правних, кадровских и  

административних  послова 
5) Служба економско-финансијских и 

рачуноводствених послова 
6) Служба  јавних набавки и комерцијале 
7) Служба исхране– припремање и  сервирање 

хране 
8) Служба техничких послова 

9) Служба обезбеђења 

 

Делокруг рада сваке службе, утврђен је Правилником 

о организацији и систематизацији послова у 

Предшколској установи „Милица Ножица“ Ваљево. 
 

Члан 20. 
 

Установа обавља делатност у свом седишту у Ваљеву, 

ул. Владе Даниловића број 9, као и у следећим  

објектима:  
- Објекат „Звончић“, ул. Владе Даниловића 

бр. 9 са издвојеном јединицом „Анђели 

чувари“ у ул. Карађорђева бр. 35 
- Објекат  “Хајди” ул. Хајдук Вељкова бр. 

19 

- Објекат “Бамби” насеље Ослободилаца 

Ваљева бр. 26 
- Објекат “Наша радост” насеље Миливоја 

Бјелице бб 

- Објекат “Пчелица” насеље Пети пук бб 

- Објекат “Колибри” улица Стевана Бороте 

бб 

- Објекат “Бубамара”, улица Подгорска бб 

- Објекат “Др Михаило Ступар”, ул. 

Синђелићева бр. 50 

- Објекат „Видра“, ул. Сувоборска бб  

- Објекат “Каменица” Ваљевска Каменица 

- Објекат “Бранковина” Бранковина 

- Централна кухиња,  насеље Миливоја 

Бјелице бб. 
 

Припремни предшколски програм организује се у 

свим селима и прилагођеним просторима на 

територији града Ваљева у којима су испуњени 

Законом предвиђени услови за формирање групе 

припремног предшколског програма . 

Издвојено одељење установе нема својство правног 

лица. 
Почетак и завршетак радног времена у установи 

утврђује се посебним актом у складу са законом.  
 

VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 21. 
 

Установа има органе управљања, руковођења, 

стручне и саветодавне органе. 
 

1.  УПРАВНИ ОДБОР  

 

Члан 22. 
 

Орган управљања у установи је Управни одбор. 

Управни одбор установе именује и разрешава 

Скупштина града Ваљева (у даљем тексту: 

Скупштина града). 
Председник и чланови Управног одбора обављају 

послове  из своје надлежности без накнаде. 

 

Члан 23. 
 

Управни одбор има девет чланова, укључујући и 

председника. 

Три члана предлаже оснивач, три предлаже Савет 

родитеља и три су представници запослених у 

установи. 
Чланове Управног одбора из реда запослених 

предлаже Васпитно-образовно веће, на заједничкој 

седници, а из реда родитеља Савет родитеља, тајним 

изјашњавањем. 
Председника Управног одбора бирају чланови 

Управног одбора већином гласова од укупног броја 

чланова. 
 

Члан 24. 
 

За члана Управног одбора не може да буде 

предложено ни именовано лице:  



 

 

Страна 158                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

1) које је правноснажном пресудом осуђено за 

кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три 

месеца или које је осуђено за: кривично дело 

насиље у породици, одузимање малолетног 

детета, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскрвнуће; кривично дело 

примања мита или давања мита; за кривично 

дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, ни лице за које 

је, у складу са законом, утврђено 

дискриминаторно понашање; 

2) које би могло да заступа интересе више 

структура (родитеља, односно других 

законских заступника, запослених у установи, 

представника јединице локалне самоуправе), 

осим чланова синдиката; 

3) чији су послови, дужност или функција 

неспојиви са обављањем послова у Управном 

одбору у складу са законом којим се уређује 

спречавање сукоба интереса при вршењу 

јавних функција; 

4) које је већ именовано за члана органа 

управљања друге установе; 

5) које је изабрано за директора друге установе; 

6) које обавља послове секретара или 

помоћника директора  установе; 

7) у другим случајевима утврђеним законом. 

 

- Избор представника запослених за 

чланове Управног одбора - 
 

Члан 25. 
 

Директор доноси одлуку о покретању поступка за 

избор нових чланова Управног одбора из реда 

запослених и из реда родитеља. 

Директор писмено обавештава све запослене по 

објектима-вртићима, да предложе кандидате из реда 

запослених за избор чланова Управног одбора и 

одређује рок до када се достављају листе кандидата 

по објектима. 
Сваки објекат може да предложи највише два 

кандадата  из редова запослених. 

Предложени кандидат не мора бити распоређен на рад  

у објекат – предлагач. 

Три члана са листе кандидата, за именовање у орган 

управљања предлаже васпитно-образовно веће тајним 

изјашњавањем на седници коју заказује директор. 
Седницу васпитно-образовног већа отвара и води 

директор. 
На седници васпитно-образовног већа, на предлог 

директора, образује се комисија у саставу од три 

члана која ће спровести тајно изјашњавање чланова 

васпитно-образовног већа и о томе сачинити 

записник. 

Сматра се да је кандидат изабран уколико је добио 

више од половине гласова од броја присутних чланова 

васпитно-образовног већа. 

Уколико кандидати нису добили потребан број 

гласова, гласање се понавља. У поновљеном гласању, 

сматра се да је изабран кандидат који је добио 

највише гласова. 

 

- Избор представника родитеља за 

чланове Управног одбора - 

 

Члан 26. 
 

Савет родитеља на седници коју заказује директор, 

предлаже три кандидата за чланове Управног одбора. 

О предложеним кандидатима за чланове Управног 

одбора, чланови Савета родитеља се тајно 

изјашњавају и о томе се сачињава записник. 

 

Члан 27. 

 

Чланови Управног одбора бирају се на четири године. 

Поступак за именовање чланова Управног одбора 

покреће се најкасније три месеца пре истека мандата 

претходно именованим члановима, а предлог 

овлашћених предлагача доставља се Скупштини града 

најкасније месец дана пре истека мандата претходно 

именованим члановима. 
 

Члан 28. 
 

Скупштина града разрешиће, пре истека мандата, 

поједине чланове, укључујући и председника или 

Управни одбор, на лични захтев члана као и ако: 

1) Управни одбор доноси незаконите одлуке или не 

доноси одлуке које је на основу закона и статута 

дужан да доноси; 

2) члан Управног одбора неоправданим 

одсуствовањима или несавесним радом онемогућава 

рад органа управљања; 

3) у поступку преиспитивања акта о именовању 

утврди неправилности; 

4) Скупштина града покрене иницијативу за 

разрешење члана Управног одбора именованог на њен 

предлог; 
5) Савет родитеља покрене иницијативу за разрешење 

члана Управног одбора именованог на његов предлог; 
6) Васпитно-образовно веће покрене иницијативу за 

разрешење члана Управног одбора именованог на 

његов предлог; 
7) наступи услов из члана 24. овог Статута. 
Изборни период новоименованог појединог члана 

Управног одбора траје до истека мандата Управног 

одбора. 

Када Министарство утврди неправилности у поступку 

именовања, односно разрешења Управног одбора, 

Скупштина града дужна је да одмах, а најкасније у 

року од 15 дана од дана достављања акта којим се 

налаже мера, отклони утврђене неправилности. 
Ако Скупштина града не покрене поступак за 

преиспитивање акта о именовању, односно разрешењу 
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Управног одбора и не усагласи га са Законом о 

основама система образовања и васпитања , у року од 

15 дана, министар разрешава постојећи и именује 

привремени Управни одбор  најкасније у року од 15 

дана. 

 

Члан 29. 
 

Управни одбор: 

1) доноси статут, правила понашања у установи и 

друге опште акте и даје сагласност на акт о 

организацији и систематизацији послова; 

2) доноси предшколски, односно васпитни програм (у 

даљем тексту: програм образовања и васпитања), 

развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о 

њиховом остваривању, вредновању и 

самовредновању; 

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему 

буџета града Ваљева; 
4) доноси финансијски план установе, у складу са 

законом; 

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и 

извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у 

природи; 

6) расписује конкурс за избор директора установе; 

7) даје мишљење и предлаже министру избор 

директора установе; 

8) закључује са директором установе посебан уговор 

о раду на одређено време. 
9) одлучује о правима и обавезама директора 

установе; 

10) образује комисију за вођење дисциплинског 

поступка против директора и доноси одлуку о 

одговорности директора за тежу повреду радне 

обавезе или повреду забране из члана 77.-79. овог 

Статута 

11) доноси одлуку о проширењу делатности установе; 
12) разматра поштовање општих принципа, 

остваривање циљева образовања и васпитања и 

стандарда образовног постигнућа и предузима мере за 

побољшање услова рада и остваривање образовно- 

васпитног рада; 
13) доноси план стручног усавршавања запослених и 

усваја извештај о његовом остваривању; 
14) одлучује по жалби на решење директора; 
15) обавља и друге послове у складу са законом, 

актом о оснивању и статутом. 
Управни одбор доноси одлуке већином гласова 

укупног броја чланова. 

Седницама Управног одбора присуствује и учествује 

у њиховом раду представник синдиката у установи, 

без права одлучивања 
За обављање послова из своје надлежности Управни 

одбор одговара органу који га именује и оснивачу.  

 

Члан 30. 

 

Начин, услови рада и одлучивања Управног одбора 

утврђују се Пословником о раду Управног одбора. 

 

2. САВЕТ РОДИТЕЉА  

 

Члан 31. 

 

Установа има савет родитеља. 
У савет родитеља установе бирају се представници 

родитеља из сваког објекта. 

На родитељском састанку сваке васпитне групе, 

предлаже се од стране родитеља, јавним гласањем, 

родитељ који је представник ове групе у савету 

родитеља објекта. 
Након гласања по групама, руководилац објекта 

сазива састанак са изабраним родитељима на ком 

чланови јавним или тајним гласањем, бирају 

представника у Савет родитеља. 
Изабрани представници у Савет родитеља, бирају 

међу собом председника Савета родитеља, заменика 

председника  и записничара. 
Савет родитеља Установе броји 20 чланова, 

укључујући и председника. 
Објекти: ”Звончић” ”Хајди”, ”Пчелица”, ”Колибри”  и 

”Наша радост” предлажу по два родитеља  за избор у 

Савет родитеља, вртићи “Бранковина” и  “Каменица”, 

”Бубамара” и ”Др Михаило Ступар” по једног, а 

вртићи ”Бамби” и „Видра“ као објекти са највећим 

бројем деце, по три представника. 
Представници савета родитеља бирају се за сваку 

радну године. 
Мандат члана савета родитеља траје једну годину, а 

сваки члан може бити биран више пута, без 

ограничења. 

Начин рада и одлучивања Савета родитеља уређују се 

Пословником о раду Савета родитеља. 

 

Члан 32. 

 

Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља, односно других 

законских заступника деце, у Управни одбор; 

 2) предлаже свог представника у све обавезне тимове 

установе; 

 3) учествује у предлагању садржаја ваннаставних 

активности и програма на нивоу установе; 
4)учествује у поступку избора уџбеника, у складу са 

законом којим се уређују уџбеници;  

5) разматра предлог програма образовања и 

васпитања, развојног плана, годишњег плана рада; 
6) разматра извештаје о остваривању програма 

образовања и васпитања, развојног плана, 

спољашњем вредновању, самовредновању, 

спровођењу мера за обезбеђивање и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада; 
7) разматра намену коришћења средстава од донација 

и од проширене делатности установе; 
8) предлаже Управном одбору намену коришћења 

средстава прикупљених од родитеља, односно другог 

законског заступника; 
9) разматра и прати услове за рад установе, 

безбедност и заштиту деце; 
10) учествује у поступку прописивања мера о 

одговорности установе за безбедност деце; 
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11) даје сагласност на програм и организовање 

екскурзије, односно програме наставе у природи и 

разматра извештај о њиховом остваривању; 
12) предлаже представника и његовог заменика за 

локални савет родитеља; 
13) разматра и друга питања утврђена статутом. 
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове 

упућује Управном одбору, директору и стручним 

органима Установе. 

 

Члан 33. 
 

Савет родитеља установе делегира једног члана у 

локални савет родитеља, сходно одредбама закона. 

 

3. ДИРЕКТОР  

 

Члан 34. 

 

Директор руководи радом Установе. 

Директор је одговоран за законитост рада и за 

успешно обављање делатности установе. 

Директор за свој рад одговара министру и Управном 

одбору. 

 

Члан 35. 
 

Директора установе именује министар, на период од 

четири године. 
Директор установе бира се на основу конкурса. 

Конкурс за избор директора расписује Управни одбор. 
Конкурс за избор директора расписује се најраније 

шест месеци, а најкасније четири месеца пре истека 

мандата директора. 

 

Члан 36. 
 

Управни одбор образује комисију за избор директора 

(у даљем тексту: Комисија) која има 5 чланова и 

спроводи поступак за избор директора, и то: обраду 

конкурсне документације, утврђује испуњеност 

законом прописаних услова за избор директора, 

обавља интервју са кандидатима и прибавља 

мишљење васпитно-образовног већа о пријављеним 

кандидатима. 
Мишљење васпитно-образовног већа даје се на 

посебној седници којој присуствују сви запослени и 

који се изјашњавају о свим кандидатима тајним 

изјашњавањем. 

Тајно изјашњавање се спроводи на следећи начин: 

- на гласачким листићима кандидати се наводе 

редоследом утврђеним на листи кандидата, по 

азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена; 

- гласање се врши заокруживањем редног броја 

испред имена кандидата; 

- тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања 

комисија из става 1. овог члана 
Сматра се да позитивно мишљење у поступку избора 

директора установе има кандидат који је добио већину 

гласова од укупног броја запослених у установи. 

Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку 

за избор директора, који садржи достављену 

документацију кандидата и потребна мишљења и 

доставља их Управном одбору у року од осам дана од 

дана завршетка поступка. 

Осим утврђивања испуњености услова за избор 

директора, Комисија цени и доказ о резултату 

стручно-педагошког надзора у раду кандидата 

(извештај просветног саветника). 

Управни одбор, на основу извештаја, сачињава 

образложену листу свих кандидата који испуњавају 

услове и предлог за избор директора, које заједно са 

извештајем Комисије, доставља министру у року од 

осам дана од дана достављања извештаја Комисије. 

 

Члан 37. 

 

Директор се именује на период од четири године. 

Управни одбор закључује са директором уговор о 

раду на одређено време. 

Уколико је за директора именовано лице из реда 

запослених у установи, доноси се решење о његовом 

премештају на радно место директора које по сили 

закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Уколико је директор именован из реда запослених код 

другог послодавца, остварује право на мировање 

радног односа на основу решења о именовању. 

Лице из става 3. и 4. има право да се након престанка 

дужности директора након првог, односно другог 

мандата врати на послове које је обављало пре 

именовања за директора Установе. 

Уколико директору коме мирују радни однос престане 

дужност због истека мандата или на лични захтев 

током трећег и сваког наредног мандата, распоређује 

се на послове који одговарају степену и врсти његовог 

образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 6. овог 

члана остварује права као запослени за чијим радом је 

престала потреба, у складу са законом. 

 

Члан 38. 
 

Директор  установе може да буде лице које испуњава 

услове прописане  Законом. 

Дужност директора  установе може да обавља лице 

које има:  

 

I Одговарајуће високо образовање за васпитача 

или стручног сарадника: 
1. на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије, 

специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет, 

односно групе предмета; 

(2) студије другог степена из области 

педагошких наука или интердисциплинарне, 

мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 

другог степена које комбинују целине и одговарајуће 

научне, односно стручне области или области 

педагошких наука; 
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2. на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по прописима који су 

уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 

године.  
 

Лице из става 2. тачка 1. подтачка (2) овог члана мора 

да има завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући предмет, 

односно групу предмета. 
 

II -дозволу за рад наставника, васпитача и 

стручног сарадника; 
 

III -обуку и положен испит за директора установе; 
 

IV- најмање осам година рада у установи на 

пословима образовања и васпитања након 

стеченог одговарајућег образовања.  
 

Дужност директора може да обавља и лице: 

1. са стеченим одговарајућим високим образовањем 

на студијама првог степена (основне академске, 

односно струковне и специјалистичке струковне 

студије), студијама у трајању од три године или 

вишим образовањем за васпитача, 
2.  дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 

сарадника,  
3. обуку и положен испит за директора установе  
4. и најмање десет година рада у предшколској 

установи на пословима васпитања и образовања 

након стеченог одговарајућег образовања. 
 

Изабрани директор који нема положен испит за 

директора, дужан је да га положи у року од две 

године од дана ступања на дужност. 

Директору који не положи испит за директора у року 

од две године од дана ступања на дужност, престаје 

дужност директора. 

 

Члан 39. 
 

Поред услова из члана 38. Статута, директор мора да 

испуњава и следеће услове: 

1. има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом 

2. да није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна 

казна затвора у трајању од најмање три месеца, 

као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и 

злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 

за кривично дело примања или давања мита, за 

кривично дело из групе кривичних дела против 

полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену 

кривичну санкцију, и за које није, у складу са 

законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3.  има држављанство Републике Србије 

4. зна српски језик на коме се остварује васпитно-

образовни рад 

Члан 40. 
 

Министар у року од 30 дана од дана пријема 

документације врши избор директора установе и 

доноси решење о његовом именовању, о чему 

установа обавештава лица која су се пријавила на 

конкурс. 

 

Члан 41.  

 

Директор: 

1.  планира и организује остваривање 

програма образовања и васпитања и 

свих активности установе; 

2.  је одговоран за обезбеђивање 

квалитета, самовредновање, стварање 

услова за спровођење спољашњег 

вредновања, остваривање стандарда 

образовних постигнућа и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада; 
3.  је одговоран за остваривање развојног 

плана установе; 

4.  одлучује о коришћењу средстава 

утврђених финансијским планом и 

одговара за одобравање и наменско 

коришћење тих средстава, у складу са 

законом; 

5.  сарађује са органима јединице локалне 

самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

6. организује и врши инструктивно-

педагошки увид и прати квалитет 

образовно-васпитног рада и педагошке 

праксе и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада 

васпитача и стручних сарадника; 

7.  планира и прати стручно усавршавање 

запослених и спроводи поступак за 

стицање звања, васпитача и стручних 

сарадника; 

8. је одговоран за регуларност спровођења 

свих испита у установи у складу са 

прописима; 

9.  предузима мере у случајевима повреда 

забрана из чл. 77,-79.овог Статута; 
10. предузима мере ради извршавања 

налога просветног инспектора и 

предлога просветног саветника, као и 

других инспекцијских органа; 

11.  одговоран је за благовремен и тачан 

унос и одржавање ажурности базе 

података о установи у оквиру 

јединственог информационог система 

просвете; 

12. обавезан је да благовремено информише 

запослене, децу и родитеље, односно 

друге законске заступнике, стручне 

органе и органе управљања о свим 

питањима од интереса за рад установе у 

целини; 
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13.  сазива и руководи седницама васпитно-

образовног већа, без права одлучивања; 

14.  образује стручна тела и тимове, 

усмерава и усклађује рад стручних 

органа у установи; 

15. сарађује са родитељима, односно 

другим законским заступницима деце и 

установе и саветом родитеља; 

16. подноси извештај Управном одбору, 

најмање два пута годишње, о свом раду 

и раду установе; 

17.  одлучује о правима, обавезама и 

одговорностима запослених, у складу са 

законом; 
18.  доноси општи акт о организацији и 

систематизацији послова, у складу са 

законом; 

19. обезбеђује услове за остваривање права 

деце и права, обавезе и одговорности 

запослених, у складу са Законом о 

основама система образовања и 

васпитања  и другим законом; 
20.  доноси решење о избору кандидата по 

конкурсу за пријем у радни однос; 
21. заступа и представља установу, 

22. одлучује о коришћењу средстава 

утврђених финансијским планом и 

одговара за одобравање и наменско 

коришћење тих средстава, у складу са 

законом, 

23. предузима мере ради извршавања 

налога просветног инспектора и 

просветног саветника и других 

инспекцијских органа, 
24. учествује у раду Управног одбора без 

права одлучивања, 

25. именује и разрешава руководеће 

раднике односно раднике са посебним 

овлашћењима, 

26. доноси одлуку о пријему и 

распоређивању радника, 

27. одлучује о дисциплинској одговорности 

запослених, 

28. доноси план годишњих одмора, 

29. разматра примедбе корисника и 

писмено их обавештава у року од пет 

дана о чињеницама и предузетим 

мерама, 

30. стара се о спровођењу судских и одлука 

других државних орагана као и о 

спровођењу одлука Управног одбора, 

31. даје податке о раду установе 

представницима штампе, радија и ТВ и 

другим организацијама и органима, 

32. решава у другом степену по 

приговорима родитеља односно 

законског заступника на одлуке 

Комисије за пријем деце,  

33. врши и друге послове утврђене законом 

и другим општим актом.  

 

Члан 42. 
 

Изузетно, директор може да обавља и послове 

васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем 

министра. 

Инструктивно-педагошки увид у рад директора који 

обавља послове из става 1. овог члана врши 

просветни саветник. 

 

Члан 43. 

 

Дужност директора престаје: 

1. истеком мандата, 

2. на лични захтев, 

3. навршавањем 65 година живота 
4. разрешењем пре истека мандата у складу са 

законом. 

 

Члан 44.  

 

Одлуку о престанку дужности директора доноси 

министар. 

Министар разрешава директора установе, ако је 

утврђено да: 

1) не испуњава услове из члана 38. Статута ; 
2) одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев 

Управног одбора или министра; 

3) установа није благовремено донела програм 

образовања и васпитања, односно не остварује 

програм образовања и васпитања или не предузима 

мере за остваривање принципа, циљева и стандарда 

образовних постигнућа; 
4) установа не спроводи мере за безбедност и заштиту 

деце; 

5) директор не предузима или неблаговремено 

предузима одговарајуће мере у случајевима повреда 

забрана из чл. 76.-78. овог Статута и тежих повреда 

радних обавеза запослених; 
6) у установи није обезбеђено чување прописане 

евиденције и документације; 

7) у установи се води евиденција и издају јавне 

исправе супротно Закону о основама система 

образовања и васпитања и другом закону; 

8) не испуњава услове из члана 38. овог Статута ; 
9) не поступа по препоруци, налогу, односно мери 

надлежног органа за отклањање утврђених 

недостатака и неправилности; 

10) није обезбедио услове за инспекцијски, стручно-

педагошки надзор и спољашње вредновање; 

11) је за време трајања његовог мандата предшколска 

установа два пута узастопно оцењена најнижом 

оценом за квалитет рада; 

12) омета рад Управног одбора и запослених, 

непотпуним, неблаговременим и нетачним 

обавештавањем, односно предузимањем других 

активности којим утиче на законито поступање 

Управног одбора и запослених; 

13) није обезбедио благовремен и тачан унос и 

одржавање базе података установе у оквиру 

јединственог информационог система просвете као и 

контролу унетих података; 
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14) је у радни однос примио лице или ангажовао лице 

ван радног односа супротно закону, посебном 

колективном уговору и општем акту; 

15) је намерно или крајњом непажњом учинио 

пропуст приликом доношења одлуке у дисциплинском 

поступку, која је правноснажном судском пресудом 

поништена као незаконита и ако је установа обавезана 

на накнаду штете;  

16) је одговаран за прекршај из овог или другог 

закона, привредни преступ или кривично дело у 

вршењу дужности, као и другим случајевима, у 

складу са законом; 

17) и у другим случајевима када се утврди незаконито 

поступање. 

Директор је одговоран за штету коју намерно или 

крајњом непажњом нанесе установи, у складу са 

законом. 

Министар решењем разрешава директора у року од 15 

дана од дана сазнања, а најкасније у року од једне 

године од наступања услова из става 2. овог члана. 
 

4. ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 

Члан 45. 

 

Вршиоца дужности директора именује министар до 

избора новог директора у року од осам дана од дана 

наступања разлога за именовање вршиоца дужности 

директора. 

За вршиоца дужности директора установе може да 

буде именовано лице које испуњава прописане услове 

за директора установе, осим положеног испита за 

директора установе, и то до избора директора, а 

најдуже шест месеци. 

Након престанка дужности, вршилац дужности 

директора има право да се врати на послове које је 

обављао пре именовања. 

Права, обавезе и одговорности директора установе 

односе се и на вршиоца дужности директора. 

 

5. ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

Члан 46. 

Установа може да има помоћника директора, у складу 

са нормативом којим се утврђују критеријуми и 

стандарди за финансирање установе. 
Решењем директора на послове помоћника директора 

распоређује се васпитач и стручни сарадник, који има 

професионални углед и искуство у установи, за сваку 

радну годину. 

Помоћник директора организује, руководи и 

одговоран је за педагошки рад установе, координира 

рад стручних актива и других стручних органа 

установе и обавља друге послове, у складу са 

статутом установе. 

Након престанка дужности, помоћник директора има 

право да се врати на послове које је обављао пре 

постављења. 

Помоћник директора може да обавља и послове 

васпитача и стручног сарадника, у складу са решењем 

директора 

VIII СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 47. 
 

Стручни органи установе су: Васпитно-образовно 

веће, стручни активи, педагошки колегијум и стручни 

тимови. 
Стручни органи, тимови старају се о осигурању и 

унапређивању квалитета васпитно-образовног рада у 

Установи, прате остваривање програма васпитања и 

образовања, старају се о остваривању циљева и 

стандарда постигнућа, вреднују резултате рада 

стручних сарадника и васпитача, прате и утврђују 

особене резултате рада деце, предузимају мере за 

јединствен и усклађен рад са децом у процесу 

васпитања и образовања и решавају и друга стручна 

питања васпитно-образовног рада. 
 

1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНО ВЕЋЕ  

 

Члан 48. 
 

Васпитно-образовно веће чине васпитачи и стручни 

сарадници. 

Педагошки асистент и приправници – стажисти  

учествују у раду већа без права одлучивања.  

Васпитно-образовно веће сазива и седницама 

руководи директор, без права одлучивања. 

 

Члан 49. 
 

Васпитно-образовно веће у оквиру своје надлежности 

обавља следеће послове: 

1. упознаје се са резултатима процеса 

самовредновања васпитно-образовног 

рада установе, а на основу извештаја 

Тима за самовредновање установе и 

доставља га на мишљење Савету 

родитеља; 
2. упознаје се са Развојним планом 

установе, на основу извештаја Стручног 

актива за развојно планирање и доставља 

га на мишљење Савету родитеља; 
3. анализира остваривање Предшколског 

програма установе и Годишњег плана 

установе 
4. информише се о Предшколском програму 

и Годишњем плану рада установе; 
5. припрема извештај о реализацији Плана 

стручног усавршавања за претходну 

годину и оцене појединих програма у 

редовном раду; 

6. врши избор радних листова за рад са 

децом у групи и 

7. обавља друге послове из Годишњег плана 

рада установе. 

Васпитно-образовно веће установе састаје се по 

потреби, а најмање два пута годишње. 
На седницама Васпитно-образовног већа установе, 

води се записник и евиденција присутности. 
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2. СТРУЧНИ АКТИВИ 
 

Члан 50. 
 

Стручни активи у Установи су: 

1. Стручни актив за развојно планирање 

2. Стручни актив медицинских сестара 

3. Стручни актив васпитача  

4. Стручни актив узрасних група 

У оквиру појединих актива могу се формирати 

тематске секције или радне групе. 

 

- СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ - 
 

Члан 51. 
 

Стручни актив за развојно планирање именује 

Управни одбор. 

Стручни актив за развојно планирање има ужи и 

шири састав. 
Ужи састав чине један представник медицинских 

сестара, један представник васпитача, један 

представник стручних сарадника, један представник 

града Ваљева и један представник Савета родитеља.  
Шири састав поред чланова ужег састава чине и по 

један представник сваког објекта. 

Чланови Стручног актива из става 1.овог члана бирају 

председника тајним гласањем, већином гласова 

укупног броја чланова. 

Чланови и председник Стручног актива за развојно 

планирање бирају се на период од 3 године. 

У оквиру својих надлежности Стручни актив за 

развојно планирање обавља следеће послове: 

1. организује активности на изради развојног 

плана установе, 
2. сачињава предлог Развојног плана установе 

израђеног на основу анализе квалитета свих 

аспеката рада, а у складу са прописаним 

стандардима квалитета рада предшколских 

установа, 
3. предлаже критеријуме и мерила за 

вредновање планираних активности Тиму за 

самовредновање рада установе, 
4. прати реализацију Развојног плана за текућу 

годину 

5. упућује Развојни план установе на сагласност 

Савету родитеља и на усвајање Управном 

одбору, 
6. израђује Извештај о реализацији Акционог 

плана развојног планирања у текућој години 
Стручни актив за развојно планирање састаје се по 

потреби. 
О раду Стручног актива за развојно планирање води 

се записник. 

 

- СТРУЧНИ АКТИВ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - 
 

Члан 52. 
 

Стручни актив медицинских сестара чине медицинске 

сестре и стручни сарадници.  

У раду Стручног актива медицинских сестара 

учествује  и директор без права одлучивања. 

Радом Стручног актива медицинских сестара 

руководи председник, кога бирају чланови актива 

тајним изјашњавањем, већином гласова укупног броја 

чланова. 

Председник Стручног актива медицинских сестара 

бира се на период од три године. 

О раду Стручног актива медицинских сестара води се 

записник. 

 

Члан 53. 

 

У оквиру Стручног актива медицинских сестара 

формирају се тематске секције и то секција 

медицинских сестара васпитача и секција сарадника – 

медицинских сестара за превентивну здравствену 

заштиту и негу. 
О раду секција  води се записник. 
 

Члан 54. 

 

Стручни актив медицинских сестара: 

1. разматра резултате васпитно-

образовног рада и неге, 

2. стара се о реализацији годишњег 

плана рада, развојног плана, 

3. предлаже програм стручног 

усавршавања сестара, 

4. разматра стручну проблематику 

путем предавања, трибина и слично, 

5. анализира извештаје са стручних 

скупова и вредновања васпитно-

образовног рада, 

6. унапређује организацију 

обезбеђењем потпуне и стручне 

неге, исхране и здравствене заштите, 

7. сарађује са стручним институцијама, 

8. прати и унапређује вођење 

целокупне педагошке 

документације, 

9. предлаже употребу и набавку 

стручне литературе, дидактичког 

материјала и средстава, 

10. обавља друге послове у циљу 

унапређивања васпитно- образовног 

рада. 

 

- СТРУЧНИ АКТИВ ВАСПИТАЧА – 

 

Члан 55.  

 

Стручни актив васпитача сачињавају сви васпитачи и 

стручни сарадници. 

У раду стручног актива из става 1.овог члана 

учествује  и директор без права одлучивања. 

Стручни актив сазива и седницама руководи 

председник актива. 

Председника актива бирају чланови актива тајним 

изјашњавањем, већином гласова укупног броја 

чланова. 
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Председник стручног актива васпитача бира се на 

период од три године . 

О раду стручног актива васпитача води се записник. 

 

Члан 56. 

 

Стручни актив васпитача формира се у циљу 

разматрања резултата васпитно-образовног рада, 

иновација и усаглашавања васпитног процеса у 

установи. 

Стручни активи васпитача : 

1. се стара о реализацији годишњег плана 

рада, развојног плана, 

2. предлаже програм стручног усавршавања 

васпитача, 

3. разматра стручну проблематику путем 

предавања, трибина и слично, 

4. анализира извештаје са стручних скупова 

и вредновања васпитно-образовног рада, 

5. сарађује са стручним институцијама, 

6. прати и унапређује вођење целокупне 

педагошке документације, 

7. предлаже употребу и набавку стручне 

литературе, дидактичког материјала и 

средстава, 

8. обавља друге послове у циљу 

унапређивања васпитно образовног рада. 

 

Члан 57. 

 

Стручне активе узрасних група сачињавају васпитачи 

који остварују васпитно- образовни рад у групама 

деце истог: млађег, средњег, старијег или 

предшколског узраста, као и стручни актив 

припремних предшколских група. 
Стручни актив узрасних група сазива и седницама 

руководи председник актива. 

Председника стручног актива из става 1.овог члана 

бирају чланови актива тајним изјашњавањем, 

већином гласова укупног броја чланова. 

Председник стручног актива узрасних група бира се 

на период од једне године . 

О раду стручног актива узрасних група води се 

записник. 
 

Члан 58. 
 

Стручни актив узрасних група формира се у циљу 

разматрања резултата васпитно-образовног рада, 

иновација и усаглашавања васпитног процеса у 

истоврсним васпитним групама у установи. 

Стручни актив узрасних група: 

1. стара се о реализацији годишњег плана 

рада и развојног плана, 

2. разматра стручну проблематику путем 

предавања, трибина и слично, 

3. анализира извештаје са стручних скупова 

и вредновања васпитно-образовног рада, 

4. прати и унапређује вођење целокупне 

педагошке документације, 

5. предлаже употребу и набавку стручне 

литературе, дидактичког материјала и 

средстава, 

6. обавља друге послове у циљу 

унапређивања васпитно- образовног 

рада. 

 

3. ТИМОВИ 

 

Члан 59. 

 

У установи, директор образује следеће тимове: 

1) Тим за инклузивно образовање 

2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

3) Тим за самовредновање 

4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

5) Тим за професионални развој 

Тим чине представници запослених, родитеља, 

односно других законских заступника,  града Ваљева, 

односно стручњака за поједина питања.  

 

3.1. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 

Члан 60. 

 

Тим за инклузивно образовање чине: стручни 

сарадник логопед, стручни сарадник психолог,  

сарадник за унапређење превентивне здравствене 

заштите, сарадник- социјални радник, дефектолог-

васпитач, председник Актива вспитача, председник 

Актива медицинских сестара, педагошки асистент и 

представник  родитеља. 
Тим се именује на период од две године. 

 

У оквиру своје надлежности, Тим обавља следеће 

послове: 
1. Прикупља податке, формира базу 

података о деци из осетљивих група 

2. Ради на изради педагошког профила 

сваког детета  које има сметње у развоју 

3. Разрађује стратегију подршке деци 

4. Израда ИОП и праћење реализације ИОП 

5. Одржавање састанака са васпитачима 

који у групама имају децу са сметњама у 

развоју, размена искустава 

6. Сарадња са развојним саветовалиштем, 

службом ОРЛ, педагошким асистентима и 

терапеутима деце, као и са основним 

школама на територији града 

7.  Евалуација месечних активности 

8. Подношење извештаја о раду тима 

педагошком колегијуму и добијање 

сагласности за израду ИОП-а 

9. Предлаже стручно образовање из домена 

инклузивног образовања за медицинске 

сетре васпитаче, васпитаче и стручне 

сараднике. 

Тим се састаје по потреби. 
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Координатора Тима бирају чланови тима; он планира 

састанке и одговоран је за рад Тима. 

На седницама се води записник и евиденција 

присутности. 

 

3.2.ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА 
 И ЗАНЕМАРИВАЊА  
 

Члан 61. 

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања, из редова запослених 

чине: стручни сарадници, сарадник за унапређивање 

социјалне заштите, сарадник за унапређивање 

превентивне здравствене заштите, председници 

стручних актива васпитача и медицинских сестара, 

секретар установе и представник родитеља. 

Тим се именује на период од две године. 

У оквиру своје надлежности Тим за заштиту од 

дискриминације,насиља, занемаривања и 

злостављања обавља следеће послове: 

- планира и реализује активности у 

сарадњи са већ постојећим тимовима за 

развојно планирање, самовредновање и 

др. 

- у сарадњи са запосленима у установи, 

родитељима и локалном заједницом 

обезбеђује примену Општег и Посебног 

протокола за заштиту деце 

- континуирано истражује појаве насилног 

понашања  међу и над децом 
- учествује у процени ризика и доношењу 

одлука о поступцима и процедурама у 

случајевима сумње или дешавања 

насиља 
- прикупља документацију, води 

евиденцију и обезбеђује заштиту 

поверљивости података 
- организује и промовише активности у 

установи, сарађује са другим 

установама, учествујеу пројектима, 

конкурсима 

- прати и вреднује ефекте предузетих мера 
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања састаје се по потреби. 

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања састанке 

планира, руководи и одговаран је за његов рад. 

На седницама Тима води се записник и евиденција 

присутности. 

 

3.3. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  
 

Члан 62.  

 

Тим за самовредновање формира се у циљу 

осигурања квалитета рада у установи. 
У установи се вреднују: остваривање циљева и 

стандарда образовног постигнућа, програма 

васпитања и образовања, развојног плана и 

задовољство родитеља односно другог законског 

заступника деце. 

Самовредновањем установе, Тим за самовредновање, 

оцењује: квалитет програма васпитања и образовања 

и његово остваривање, све облике и начине 

остваривања васпитно-образовног рада, стручно 

усавршавање и професионални развој, услове у 

којима се остварује васпитање и образовање и 

задовољство родитеља односно другог законског 

заступника деце. 
Установа је дужна да у року од пет година изврши 

самовредновање свих области вредновања које су 

дефинисане стандардима квалитета рада установе. 
Тим за самовредновање припрема  годишњи план  

самовредновања и саставни је део годишњег плана 

рада Установе. 

Извештај о самовредновању директор подноси 

Васпитно-образовном већу, Савету родитеља и 

Управном одбору. 
 

Члан 63. 
 

Тим за самовредновање именује Директор на период 

од годину дана. 

Тим за самовредновање има ужи и шири састав. 
Ужи састав сачињавају представник Управног одбора, 

председник Стручног актива за развојно планирање, 

представник Стручног актива васпитача, представник 

Стручног актива медицинских сестара и  представник 

Савета родитеља.  
Шири састав Тима за самовредновање поред чланова 

ужег састава чини и по један васпитач - представник 

сваког објекта. 
Руководиоца Тима бирају чланови Тима из својих 

редова. 
Руководилац Тима сазива и руководи седницама. 
У раду Тима учествује и Директор. 

Питања везана за рад, организацију рада Тима за 

самовредновање и формирање подтимова и комисија, 

ближе се уређују правилником. 

О раду Тима за самовредновање води се записник. 
 

3.4.ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 
 

Члан 64. 
 

Тим чине васпитачи, медицинске сестре - васпитачи, 

стручни сарадници, представници родитеља, 

представници града. 
Тим се именује на период од две године. 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе има 

два подтима: 

 

Подтим за унапређење квалитета васпитно - 

образовног рада (има 10 чланова и чине га директор, 

стручни сарадници и васпитачи, представник града 

Ваљева или стручно лице из области образовања). 
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове: 

- Разматра и доноси предлог плана рада и 

извештај раду подтима 
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- Организује педагошко-инструктивни рад кроз 

посећивање активности свих група и 

заједничку анализу активности са 

васпитачима у групи, полазећи од 

дефинисаних стандарда квалитета из области 

васпитно-образовног рада; 
- Припрема извештај о квалитету васпитно-

образовног рада на основу посећених 

активности; 
- Припрема предлог мера за унапређење 

квалитета рада; 
- Извештај и предлог мера презентује 

Васпитно-образовном већу 

 

Подтим за развој установе (има 6 чланова: 

директор,стручни сарадник, 2 васпитача,1 

представник Савета родитеља и 1 представник града 

Ваљева) 
У оквиру своје надлежности обавља следеће послове: 

- Разматра и доноси предлог плана и извештај о 

раду подтима 

- Анализира квалитет рада установе на основу 

Извештаја о раду Установе, Извештаја о раду 

директора,Извештаја о остварењу Развојног плана 

и извештаја стручних актива и стручних тимова; 
- Организује заједничке састанке и едукативне 

радионице представника свих заинтересованих 

страна (представника Установе,родитеља и 

локалне заједнице) у циљу детаљније анализе 

квалитета рада Установе и изналажења мера за 

унапређење; 
- Предлаже активности на унапређењу квалитета 

рада које ће се уградити у програмска докумената 

(Предшколски програм, Развојни план и Годишњи 

план рада установе); 
- Прати остваривање задатака и активности 

дефинисаним програмским документима. 

 

3.5.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
 

Члан 65. 
 

Тим чине из редова запослених: два васпитача, две 

медицинске сестре- васпитача и стручни сарадници, 

педагог и психолог. 
Тим се именује на период од две године. 

У оквиру своје надлежности, Тим обавља следеће 

послове: 
-Сачињава годишњи план рада тима и годишњи 

извештај о раду Тима за професионални развој 
-Сачињава предлог плана стручног усавршавања у 

Установи (план обуке кроз акредитоване семинаре и 

стручне скупове и план усавршавања кроз 

хоризонталну размену примера квалитетне праксе у 

Установи) 
-Стара се о спровођењу плана током радне године 

(сарађује са струковним удружењима, ауторима и 

реализаторима акредитованих обука, стручним 

институцијама и стручним активима у установи) 

-Води евиденцију о стручном усавршавању током 

године 
-Припрема периодичне извештаје о стручном 

усавршавању и исти интерпретирају Педагошком 

колегијуму 
-Припрема годишњи извештај о стручном 

усавршавању и исти презентује Васпитно-образовном 

већу 
-Припрема појединачне извештаје о стручном 

усавршавању запослених током радне године и исте 

предлаже директору на усвајање. 

 

4. ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Члан 66. 

 

Педагошки колегијум чине председници стручних 

већа и стручних актива, координатори стручних 

тимова и стручни сарадници. 

Педагошки колегијум разматра питања и даје 

мишљење у вези са пословима директора из чл. 41. 

тачка 1-3 и тачка 5-7 овог Статута и обавља следеће 

послове: 
1. планира и организује васпитно образовни рад 

у установи, 
2. организовање и праћење реализације 

остваривања Предшколског програма и 

Годишњег плана рада, 
3. даје сагласност за израду ИОП на предлог 

тима за инклузију 

4. стара се о примени стандарда квалитета рада 

предшколских установа, 

5. организација и реализација плана стручног 

усавршавања у установи и ван установе, 
6. праћење реализације посебних и повремених 

програма 

7. разматрање и избор стручних радова за 

учешће на стручним скуповима васпитача 

8.  остварује сарадњу са органима града Ваљева, 

организацијама и удружењима 

9. бави се текућом проблематиком из области 

васпитно-образовног рада и свим питањима 

од значаја за унапређивање квалитета 

васпитно образовног рада, 

10. припремају тромесечни извештај о 

реализацији Плана стручног усавршавања 

Педагошким колегијумом председава и 

руководи директор Установе, односно помоћник 

директора. 

На седници Педагошког колегијума води се 

Записник и евиденција присутности. 

 

5.СЕКРЕТАР  УСТАНОВЕ 
 

Члан 67. 
 

Правне послове у установи обавља секретар. 
Секретар мора да има образовање из области правних 

наука и то високо образовање на студијама другог 

степена (мастер академске студије, мастер струковне 
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студије, специјалистичке академске студије) односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, по прописима који су уређивали високо 

образовање до 10. септембра 2005. године, савладан 

програм обуке и дозволу за рад секретара (у даљем 

тексту: лиценца за секретара). 
Секретар се уводи у посао и оспособљава за 

самосталан рад савладавањем програма за увођење у 

посао и полагање испита за лиценцу за секретара. 

Секретару-приправнику директор одређује ментора са 

листе секретара установа коју утврди школска управа. 
Секретар је дужан да у року од две године од дана 

заснивања радног односа положи испит за лиценцу за 

секретара. 
Секретару који не положи испит за лиценцу у року из 

става 4. овог члана,  престаје радни однос. 
Секретар који има положен стручни испит за 

секретара, правосудни или стручни испит за 

запослене у органима државне управе или државни 

стручни испит, сматра се да има лиценцу за секретара. 

Лиценца за секретара одузима се секретару који је 

осуђен правоснажном пресудом за повреду забране из 

члана 76.-78. овог Статута, за кривично дело или 

привредни преступ у вршењу дужности. 

 

Члан 68. 
 

Секретар обавља следеће послове: 

1) стара се о законитом раду установе, указује 

директору и Управном одбору на неправилности у 

раду установе;  
2) обавља управне послове у установи;  
3) израђује опште и појединачне правне акте 

установе;  
4) обавља правне и друге послове за потребе 

установе;  
5) израђује уговоре које закључује установа; 
6) правне послове у вези са статусним променама у 

установи;  
7) правне послове у вези са уписом деце, ученика и 

одраслих; 
8) правне послове у вези са јавним набавкама у 

сарадњи са службеником за јавне набавке и 

финансијском службом установе, у случају потребе;  
9) пружа стручну помоћ у вези са избором органа 

управљања у установи;  

10) пружа стручну подршку и координира рад 

комисије за избор директора установе;  
11) прати прописе и о томе информише запослене;  
12) друге правне послове по налогу директора.  
Установа је дужна да обезбеди секретару приступ 

јединственој информационој бази правних прописа. 
 

IX ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА 
 

Члан 69. 
 

Предшколско васпитање и образовање остварује се у 

складу са основама програма предшколског 

васпитања и образовања. 

Основе програма предшколског васпитања и 

образовања су основа за: 

1) израду и развијање програма васпитно-

образовног рада на нивоу предшколске 

установе (у даљем тексту: предшколски 

програм), односно васпитне групе; 

2) развијање различитих програма и облика у 

предшколском васпитању и образовању, у 

складу са посебним законом; 

3) израду критеријума за праћење и вредновање 

квалитета предшколског васпитања и 

образовања; 

4) унапређивање и развој установе у целини. 

 

Васпитно-образовни рад у установи остварује се на 

основу предшколског програма. 

Предшколски програм садржи опште податке о 

установи и њеном окружењу, облике и програме 

васпитно-образовног рада и њихово трајање, друге 

облике рада и услуга, облике сарадње са породицом и 

локалном заједницом, односно начине сарадње са 

саветом родитеља формираним у граду Ваљеву, 

начине остваривања принципа и циљева васпитања и 

образовања, као и начине праћења и самовредновања 

рада установе. 
Предшколским програмом разрађују се и начини 

развијања индивидуализованог приступа у 

остваривању васпитно-образовног рада и пружања 

подршке деци и породицама, посебно деци и 

породицама из осетљивих друштвених група, уз 

уважавање развојних, образовних, здравствених и 

социо-културних потреба деце. 

 

Члан 70. 
 

Предшколски програм припремају одговарајући 

стручни органи, а доноси га Управни одбор Установе, 

уз претходно прибављено мишљење Савета родитеља. 
Предшколски програм доноси се на неодређено време 

и објављује се у складу са овим Статутом, а мења се 

по потреби, ради усаглашавања са насталим 

променама у току његовог остваривања. 
У оквиру предшколског програма остварују се 

редовни програми васпитно-образовног рада у 

целодневном и полудневном трајању. 

У циљу унапређивања квалитета васпитно-образовног 

рада, ширења разноврсности понуде програма, облика 

рада и услуга и повећања обухвата деце, Установа 

остварује различите облике и програме у функцији 

остваривања неге, васпитања и образовања деце, 

одмора и рекреације, пружања подршке породици, 

неговања језика и културе националне мањине, 

посредовања у појединим подручјима културе, науке и 

уметности, а према утврђеним потребама и 

интересовањима деце и породица и специфичностима 

локалне заједнице. 
 

Годишњи план рада 
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Члан 71. 

 

Годишњим планом рада утврђују се време, место, 

начин и носиоци остваривања програма образовања и 

васпитања. 

Годишњи план рада установа доноси у складу са 

развојним планом и предшколским програмом, до 15. 

септембра. 

Уколико у току радне године дође до промене неког 

дела годишњег плана рада, установа  доноси измену 

годишњег плана рада у одговарајућем делу. 

 

Развојни план 

 

Члан 72. 

 

Установа има развојни план. 

Развојни план јесте стратешки план развоја установе 

који садржи приоритете у остваривању образовно-

васпитног рада, план и носиоце активности, 

критеријуме и мерила за вредновање планираних 

активности и друга питања од значаја за развој 

установе. 

Развојни план установе доноси се на основу извештаја 

о самовредновању и извештаја о спољашњем 

вредновању, најкасније 30 дана пре истека важећег 

развојног плана установе. 

Развојни план доноси орган управљања, на предлог 

стручног актива за развојно планирање, за период од 

три до пет година. 

У поступку вредновања квалитета рада установе 

вреднује се и остваривање развојног плана установе. 

 

Припремни предшколски програм 

 

Члан 73. 

 

Припремни предшколски програм јесте део редовног 

програма установе у целодневном или полудневном 

трајању, који се остварује са децом у години пред 

полазак у школу. 
Програм припреме детета пред полазак у основну 

школу, као део предшколског васпитања и образовања 

(у даљем тексту: припремни предшколски програм) за 

децу која нису обухваћени целодневним обликом 

рада,  траје четири сата дневно,најмање девет месеци 

и остварује га васпитач у просторијама Установе, 

изузетно у просторима основне школе или другом 

прилагођеном простору, у складу са Законом, овим 

Статутом и Одлуком о мрежи предшколских установа. 

Изузетно, припремни предшколски програм за децу у 

породици може да се организује у краћем трајању. 

 

Подршка деци из осетљивих друштвених група 

 

Члан 74. 

 

За дете коме је услед социјалне ускраћености, сметњи 

у развоју, инвалидитета и других разлога потребна 

додатна подршка у васпитању и образовању, установа 

обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских 

препрека, врши прилагођавање и уколико је потребно, 

обезбеђује израду, доношење и реализацију 

индивидуалног образовног плана (ИОП1), у складу са 

Законом. 

Установа, уколико је уписано дете из осетљиве 

друштвене групе, може да утврди потребу за 

пружањем додатне образовне, здравствне или 

социјалне подршке детету. 
Иницијативу за покретање поступка процене потреба 

детета за додатном подршком коју врши интерресорна 

комисија може да покрене родитељ, односно други 

законски заступник детета и /или установа уз 

сагласност родитеља, односно другог законског 

заступника. 

Деца са сметњама у развоју и инвалидитетом 

остварују право на додатну подршку у предшколском 

васпитању и образовању у васпитној групи, уз план 

индивидуализације или индивидуално васпитно-

образовни план и у развојној групи, на основу 

индивидуалног образовног плана. 

У једној васпитној групи може бити двоје деце са 

сметњама у развоју и инвалидитетом, а број деце у 

групи, утврђен посебним законом, умањује се за три 

по детету које остварује право на додатну подршку у 

васпитној групи, уз план индивидуализације или 

индивидуално васпитно-образовни план. 
Дете узраста од 3 године до поласка у основну школу 

се уписује у развојну групу уз мишљење 

интерресорне комисије и сагласност родитеља, 

односно другог законског заступника.  
За дете узраста од 3 године до поласка у основну 

школу уписано у развојну групу установа планира и 

реализује свакодневну интеракцију и укљученост 

осталих васпитних група.  
У току похађања предшколског програма прати се 

развој детета и на основу предлога тима за 

инклузивно образовање, дете са сметњама у развоју и 

инвалидитетом може прећи из развојне у васпитну 

групу, у складу са Законом. 

Приликом преласка детета из става 1. овог члана у 

другу предшколску установу или основну школу, у 

партнерству са родитељем односно другим законским 

заступником детета остварује се сарадња са 

установом у коју дете прелази и планирају се 

заједничке активности установа које треба да 

допринесу успешном преласку и остваривању 

континуитета у васпитању и образовању. 
 

X  УПИС ДЕЦЕ У УСТАНОВУ 
 

Члан 75. 

 

Упис деце у установу врши се у складу са законом и 

другим актима. 

Начин и поступак уписа деце уређује установа 

посебним актом, уз предходну сагласност Градског 

већа града Ваљева. 

 

X ПРАВА, ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ И 

ЗАПОСЛЕНИХ 
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Члан 76. 
 

Права детета остварују се у складу са потврђеним 

међународним уговорима, законима, а Установа, 

односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово 

остваривање, а нарочито право на:  

1) квалитетан васпитно-образовни рад који обезбеђује 

остваривање општих принципа и циљева васпитања и 

образовања , 

2) уважавање личности;  

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за 

посебно исказане таленте и њихову афирмацију;  

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања;  

5) информације о његовим правима и обавезама, 

6) покретање иницијативе за преиспитивање 

одговорности учесника у васпитно-образовном 

процесу уколико права из тачке 1) до 5) овог члана 

нису остварена;  

7) остваривање свих права детета. 

Установа је дужна да обезбеди све услове за 

остваривање права детета из става 1. овог члана.  

Родитељ, односно други законски заступник детета 

може да поднесе писмену пријаву директору у 

случају повреде права из става 2. овог члана или 

непримереног понашања запослених према детету, у 

складу са општим актом установе, у року од осам 

дана од дана сазнања о повреди права.  

Запослени дужан је да одмах по сазнању, а најкасније 

наредног радног дана, поднесе писмену пријаву 

директору да је учињена повреда права детета. 

Директор је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана 

размотри и да, уз консултацију са родитељем, 

односно другим законским заступником детета , као и 

запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у 

року од осам дана од дана пријема пријаве.  

Члан 77. 
 

У установи је забрањено физичко, психичко, 

социјално, сексуално, дигитално и свако друго 

насиље, злостављање и занемаривање запосленог, 

детета, одраслог, родитеља односно другог законског 

заступника или трећег лица у установи. 

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки 

облик једном учињеног или понављаног вербалног 

или невербалног понашања које има за последицу 

стварно или потенцијално угрожавање здравља, 

развоја и достојанства личности детета или 

запосленог.  

Занемаривање и немарно поступање представља 

пропуштање установе или запосленог да обезбеди 

услове за правилан развој детета.  

Установа је дужна да одмах поднесе пријаву 

надлежном органу ако се код детета примете знаци 

насиља, злостављања или занемаривања.  

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, 

сматра се: физичко кажњавање деце од стране 

запослених и других одраслих особа; свако понашање 

које може да доведе до стварног или потенцијалног 

телесног повређивања детета или запосленог; насилно 

понашање запосленог према деци или другим 

запосленим.  

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана 

сматра се понашање које доводи до тренутног или 

трајног угрожавања психичког и емоционалног 

здравља и достојанства детета или запосленог.  

Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог 

члана сматра се искључивање детета из групе 

вршњака и различитих облика социјалних активности 

установе.  

У установи је забрањен сваки облик насиља и 

злостављања из става 2. овог члана од стране 

родитеља, односно старатеља или одраслог, над 

васпитачем, стручним сарадником и другим 

запосленим.  

Због повреде забране из става 8. овог члана против 

родитеља, односно старатеља детета покреће се 

прекршајни, односно кривични поступак.  

 

Члан 78. 
 
Забрањено је свако понашање запосленог према 

детету и одраслом; детета, и одраслог према 

запосленом; родитеља, односно другог законског 

заступника или трећег лица према запосленом; 

запосленог према родитељу, односно другом 

законском заступнику; детета и одраслог према 

другом детету или одраслом, којим се вређа углед, 

част или достојанство. 

Директор је дужан да у року од три дана од дана 

сазнања за повреду забране из става 1. овог члана 

предузме одговарајуће активности и мере у оквиру 

надлежности установе. 

Члан 79. 

У Установи није дозвољено страначко организовање 

и деловање и коришћење простора установе у те 

сврхе.  
 

XII ФИНАНСИРАЊЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 80. 
 

Средства за финансирање делатности установе, 

обезбеђују се у буџету Републике Србије, и града 

Ваљева. 

Установа може да оствари и сопствене приходе по 

основу проширене делатности, као и друге приходе у 

складу са законом. 

Средства из става 1. овог члана обезбеђују се у складу 

са критеријумима и стандардима финансирања 

установе које прописује министар. 
Остваривање прихода, евидентирање и коришћење 

средстава из става 2. овог члана врши се у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем . 
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за: 

1) остваривање припремног предшколског програма у 

години пред полазак у школу у трајању од четири 

сата, у седишту и ван седишта установе; 
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2) остваривање предшколског програма за рад са 

децом са сметњама у развоју и инвалидитетом; 

3) остваривање предшколског програма за рад са 

децом на болничком лечењу; 

4) развојне програме и пројекте установа, 

обележавања јубилеја установа, као и учешће 

Републике Србије у области инвестиција, стручног 

усавршавања запослених, у складу са утврђеним 

средствима а према програмима и критеријумима које 

прописује министар. 
 

У буџету града Ваљева обезбеђују се средства за: 

1) остваривање делатности предшколског васпитања и 

образовања (полудневни и целодневни боравак, 

исхрана, нега и превентивна заштита деце 

предшколског узраста) у висини до 80% од економске 

цене по детету, укључујући у целости средства за 

плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе 

на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ 

запосленима у предшколској установи, расходе за 

припремни предшколски програм осим оних за које се 

средства обезбеђују у буџету Републике Србије и 

остале текуће расходе; 

2) остваривање додатне подршке детету у складу са 

мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које 

се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; 

3) стручно усавршавање запослених; 

4) превоз: деце и њихових пратилаца ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености 

већој од два километра,  

5) превоз запослених; 

6) капиталне издатке; 

7) заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним 

мерама из Закона о основама система образовања и 

васпитања 

8) друге текуће расходе, осим оних за које се средства 

обезбеђују у буџету Републике Србије; 
9) плаћања по основу извршних пресуда донетих пред 

надлежним судовима у споровима у вези са овим 

чланом. 
 

Обезбеђивање средстава за виши квалитет 

образовања 

 

Члан 81. 
 

Установа може учешћем града Ваљева или од 

проширене делатности да обезбеди средства за виши 

квалитет у области предшколског образовања и 

васпитања. 
Средства из става 1. овог члана, установа може да 

обезбеди и средствима донатора или спонзора, као и 

добровољним учешћем родитеља деце у складу са 

законом. 
Средства из става 1. овог члана користе се за 

побољшање услова образовања и васпитања у погледу 

простора, опреме, за остваривање програма који нису 

основна делатност установе, за исхрану и помоћ деци. 
 

XIII ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ 

ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Члан 82. 
 

Дисциплинска и материјална одговорност запослених, 

одговорност за причињену штету на раду или у вези 

са радом, покретање и вођење поступка и изрицање 

мера, прописани су посебним Правилником о 

дисциплинској и материјалној одговорности 

запослених. 
 

XIV ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 83. 
 

Установа води евиденцију о деци, родитељима, 

односно другим законским заступницима и о 

запосленима, у складу са законом који уређује основе 

система образовања и васпитања и Законом о 

предшколском васпитању и образовању. 
Установа води: 

1) матичну књигу уписане деце; 

2) евиденцију и педагошку документацију о 

васпитно-образовном раду; 

3) евиденцију о издатим јавним исправама. 
 

Евиденција и педагошка документација о васпитно-

образовном раду може се водити и електронски, у 

оквиру јединственог информационог система  

просвете. 
На основу евиденције из става 2. тач. 1) и 2) овог 

члана установа издаје јавне исправе о похађању 

припремног предшколског програма, и то: 
1) преводницу о преласку детета из једне у другу 

предшколску установу, односно основну школу, која 

остварује припремни предшколски програм; 

2) уверење о похађању припремног предшколског 

програма. 

Евиденцију и јавне исправе из ст. 2. и 4. овог члана 

установа води и издаје на српском језику, ћириличним 

писмом на прописаном обрасцу. 
Установа је руковалац података из става 1. овог члана 

и одговорна је за њихово прикупљање, употребу, 

ажурирање и чување, у складу са Законом о основама 

система образовања и васпитања, Законом о 

предшколском образовању и васпитању и законом 

којим се уређује заштита података о личности. 

 

XV САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ 
 

Члан 84. 
 

Управни одбор и директор остварују сарадњу са 

организацијама Синдиката у установи у оквиру 

њихових програма и дужни су да им обезбеде услове 

за рад у складу са законом и општим актима. 
 

XVI АКТИ УСТАНОВЕ 
 

Члан 85. 
 

Општи акти Установе су: Статут, правилници и 

пословници. 
Статут је основни општи акт Установе. 
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Други општи акти морају бити у сагласности са 

Статутом. 
 

Члан 86. 
 

Установа доноси општа и друга акта, поштујући 

опште принципе и циљеве васпитања и образовања 

којима се на најцелисходнији начин обезбеђује 

остваривање циљева и стандарда образовних 

постигнућа. 
 

Члан 87. 
 

Опште акте установе доноси Управни одбор, уколико 

законом није предвиђено да поједине опште акте 

доноси директор Установе. 
Директор Установе одговоран је за законито и 

благовремено доношење појединачних и општих 

аката из своје надлежности и за њихово спровођење у 

складу са законом, а Управни одбор одговоран је за 

благовремено доношење и усклађивање свих општих 

аката из своје надлежности, у складу са законом. 
 

Члан 88. 
 

Општи акти објављују се на огласној табли установе и 

ступају на снагу осмог дана од дана њиховог 

објављивања. 
У случајевима, када за то постоје оправдани разлози 

који се утврђују приликом доношења општих аката, 

општи акти могу да ступе на снагу и раније, односно 

пре истека рока од осам дана од дана њиховог 

објављивања. 
Изузетно, општим актом може се предвидети да акт у 

целини или поједине његове одредбе имају повратно 

дејство, ако је то повољније и ако природа односа која 

се тим актом уређује то допушта. 
 

Члан 89. 
 

Поред  Статута у Установи се доносе следећи општи 

акти: 
 

1. Предшколски програм  

2. Развојни план Установе 

3. Правила понашања у Установи  

4. Правилник о мерама, начину и поступку 

ради заштите и безбедности деце  

5. Појединачни колективни уговор  

6. Правилник о организацији и 

систематизацији послова 

7. Правилник о безбедности и здрављу на 

раду 

8. Акт о процени ризика безбедности и 

здравља на раду 
9. Правилник о упису деце 

10. Правилник о расподели сопствених 

прихода и награђивању запослених 

11. Правилник о дисциплинској 

одговорности запослених 

12. Пословник о раду: Управног одбора, 

Савета родитеља и стручних органа 

13. Годишњи план рада 

14. Правилник о буџетском рачуноводству 

15. други општи акти. 
 

Члан 90. 
 

Нацрте аката израђују секретар и служба педагошког 

рада установе. 
 

XVII  ОБЈАВЉИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 91. 
 

Одлуке Управног одбора, директора, Васпитно 

образовног већа и других органа у установи објављују 

се на огласној табли установе. 
Заинтересована страна се обавештава у складу са 

правилима управног поступка. 

У случају доношења одлуке од ширег значаја и за 

више заинтересованих лица, иста се објављује на веб 

сајту установе. 
О обавештавању запослених и других 

заинтересованих стара се Директор.   
 

XVIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 92. 
 

Аутентично тумачење овог Статута даје Управни 

одбор. 
 

Члан 93. 
 

Рок за усаглашавање општих аката са одредбама овог 

Статута је шест месеци од дана ступања на снагу овог 

Статута. 
До доношења нових, примењиваће се постојаћа општа 

акта уколико нису у супротности са законом и овим 

Статутом. 

 

Члан 94. 
 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи 

Статут Предшколске установе “Милица Ножица” број 

5203/2 од 30.05.2018., број 5991/2 од 20.09.2019. и 

број 1055/2 од 11.02.2021. године.  
 

Члан 95. 
 

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли установе. 

Статут ће бити објављен по добијању сагласности 

Скупштине града Ваљева. 

 

ПРЕДСЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

Никола Пантелић,с.р. 

 

440. На основу члана 6. Одлуке о закупу пословног 

простора („Службени гласник града Ваљева“, број 

11/2010 и 4/2011) и члана 37. тачка 38. Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 

5/2019), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној дана 30. новембра донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ ПОЧЕТНЕ ЦЕНЕ ЗАКУПНИНЕ 

ПО САТУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА 

У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА КОЈЕ СУ У СВОЈИНИ 

ГРАДА ВАЉЕВА 
 

1. Овим Решењем утврђује се почетна цена 

закупнине по сату за издавање фискултурних 

сала у основним школама које су у својини 

града Ваљева у следећим износима: 

 

- Прва основна школа    1.300,00 дин./сат 

- ОШ „Владика Николај Велимировић“ 

      1.200,00 дин./сат 

- ОШ „Андра Савчић“    1.200,00 дин./сат 

- ОШ „Нада Пурић“    1.200,00 дин./сат 

- ОШ „Сестре Илић“    1.000,00 дин./сат 

- ОШ „Милован Глишић“  1.400,00 дин./сат 
 

2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 361-22/2022-08 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Др Снежана Ракић,с.р. 
 

441. На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14 

– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18, 111/21 – др. 

Закон), и члана 37. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ бр. 5/19), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној дана  30.11.2022. године, 

донела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. УСВАЈА СЕ План комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне 

инфраструктуре града Ваљева за 2023. 

годину. 

2. Закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број :352-181/2022-01/8 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др. Снежана Ракић,с.р. 
 

442. На основу чланa 72. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" 14/2022), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 30. новембра  2022. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

Ивану Бељићу, мастер дипл. пословном 

информатичару са изборне листе „АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ“, потврђује се мандат 

одборника Скупштине града Ваљева. 

 

II 
Мандат новом одборнику је додељен на место 

одборника, коме је престао мандат одборника пре 

истека времена на који је изабран. 

 

III 
Мандат новог одборника почиње да тече од дана 

потврђивања мандата и траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат а потврђен je 

Одлуком о потврђивању мандата одборника у 

Скупштини града Ваљева број: 011- 65/20-04 од 18. 

августа 2020. године. 

  

IV 
Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 7 дана од дана доношења ове одлуке. 

 

V 
Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-120/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

443.На основу члана 69. Закона о локалним изборима 

(«Службени гласник РС» број 14/2022), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 30. новембра 2022. 

године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

Констатује се да Ивану Бељићу, мастер дипл. 

пословном информатичару, престаје мандат 

одборника Скупштине града Ваљева, пре истека 

времена на који је изабрана, због подношења усмене 

оставке на седници Скупштине града Ваљева са 

даном 30. новембра 2022. године. 

 

II 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 7 дана од дана доношења ове одлуке. 
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III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева» и на веб-презентацији Републичке изборне 

комисије. 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 011-121/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

444. На основу члана 10. став 1. тачка 2. Одлуке о 

главном урбанисти града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 20/20) и члана 37. став 1. тачка 

64) Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 30. новембра 2022. године, донела 

је  

 

РЕШЕЊЕ 

О 

ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ  ГЛАВНОГ 

УРБАНИСТЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Јасни Мићић дипломираном инжењеру 

архитектуре, престаје дужност Главног урбанисте 

града Ваљева са даном 30. новембром 2022. године, 

због подношења оставке. 

 

II 

Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-1091/2022-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

445. На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 

129/07, 83/14, 101/16, 47/2018 и 111/2021-др.закон), 

члана 125. Закона о социјалној заштити («Службени 

гласник РС» број 24/11 и 117/2022-одлука УС), члана 35. 

став 1. тачка 9)  Статута града Ваљева («Сл. гласник 

града Ваљева» бр. 1/17 – пречишћен текст), Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 30. новембра 2022. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ   

ДИРЕКТОРА 

 

 

 

ЦЕНТРА ЗА  СОЦИЈАЛНИ  РАД  «КОЛУБАРА»  

ВАЉЕВО 
 

I 
ИМЕНУЈЕ СЕ Теодора Ђурђевић, дипл. дефектолог, за 

вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

«Колубара» Ваљево, почев од 01. децембра 2022. 

године. 

 

II 

 

Вршилац дужности директора Центра за социјални рад 

«Колубара» Ваљево може обављати ту дужност 

најдуже једну годину. 

 

III 

 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112-1095/22-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић, с.р. 

 

446.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

14.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0008, функционална 

класификација 630, извор финансирања 13, позиција 

39, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 2.500.000,00 

динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0902, 

програмска активност 0902-0005, функционална 

класификација 070, извор финансирања 13, позиција 

83, економска класификација 463–Трансфери осталим 

нивоима власти увећава се за 2.500.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1489/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

447.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

14.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0001, функционална 

класификација 640, извор финансирања 01, позиција 

30, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 690.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, позиција 

66, економска класификација 425–Текуће поправке и 

одржавање увећава се за 690.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1491/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

448.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

14.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, позиција 

68, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 800.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1301, 

програмска активност 1301-0005, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

102, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти увећава се за 800.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1492/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

449.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 
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(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

15.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, позиција 138, економска 

класификација 415-Накнаде трошкова за запослене 

умањује се за 22.000,00 динара; позиција 140, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

умањује се за 250.000,00 динара; позиција 141, 

економска класификација 424-Специјализоване услуге 

умањује се за 103.000,00 динара; позиција 143, 

економска класификација 426-Материјал умањује се 

за 25.000,00 динара; 

 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, позиција 147, економска 

класификација 512-Машине и опрема увећава се за 

100.000,00 динара; позиција 148, економска 

класификација 523-Залихе робе за даљу продају 

увећава се за 100.000,00 динара; програм 1502, 

програмска активност 1502-0002, функционална 

класификација 473, извор финансирања 01, позиција 

151, економска класификација 423-Услуге по уговору 

увећава се за 200.000,00 динара; 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1498/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

450.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

15.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 11 – УФК Валис, програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

295, економска класификација 415 - Накнаде 

трошкова за запослене умањује се за 85.000,00 

динара; позиција 297, економска класификација 421 – 

Стални трошкови умањује се за 85.000,00 динара; 

позиција 303, економска класификација 482 - Порези, 

обавезне таксе, казне, пенали и камате умањује се за 

50.000,00 динара;  

раздео 4, глава 11 – УФК Валис, програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

296, економска класификација 416 - Награде 

запосленима и остали посебни расходи увећава се за 

220.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1502/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

451.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

15.11.2022. године донео је: 
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ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0008, функционална 

класификација 630, извор финансирања 13, позиција 

39, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 600.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0401, 

програмска активност 0401-0006, функционална 

класификација 510, извор финансирања 13, позиција 

60, економска класификација 424–Специјализоване 

услуге увећава се за 600.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1503/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

452.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

15.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0008, функционална 

класификација 630, извор финансирања 13, позиција 

39, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 1.055.000,00 

динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0401, 

програмска активност 0401-0004, функционална 

класификација 510, извор финансирања 13, позиција 

59, економска класификација 511– Зграде и 

грађевински објекти увећава се за 1.055.000,00 

динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1504/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

453.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

16.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0008, функционална 

класификација 630, извор финансирања 13, позиција 

39, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 1.300.000,00 

динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1801, 

програмска активност 1801-0001, функционална 

класификација 721, извор финансирања 13, позиција 

91/5, економска класификација 424–Специјализоване 

услуге увећава се за 1.300.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1507/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

454.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

16.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, позиција 

68, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 500.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, позиција 

63, економска класификација 421–Стални трошкови 

увећава се за 500.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1508/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

455.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

16.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 11 – УФК Валис, програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

297, економска класификација 421 – Стални трошкови 

умањује се за 2.590.000,00 динара; 

раздео 4, глава 11 – УФК Валис, програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, позиција 

305, економска класификација 512 – Машине и 

опрема увећава се за 2.590.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1509/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

456.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 
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23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

24.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0008, функционална 

класификација 630, извор финансирања 13, позиција 

39, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 60.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0501, 

пројекат 0501-7001: Унапређење енергетске 

ефикасности и унапређење термотехничких система и 

термичког омотача Историјског архива у Ваљеву, 

функционална класификација 530, извор 

финансирања 13, уводи се позиција 134/2, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге увећава 

се за 60.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1541/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

457.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

24.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1102, 

програмска активност 1102-0008, функционална 

класификација 630, извор финансирања 13, позиција 

39, економска класификација 511–Зграде и 

грађевински објекти умањује се за 100.000,00 динара;  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1801, 

програмска активност 1801-0001, функционална 

класификација 721, извор финансирања 13, позиција 

91/5, економска класификација 424–Специјализоване 

услуге увећава се за 100.000,00 динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1542/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

458.На основу члана 61. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021), члана 49. Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', бр. 5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2022. годину 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 30/2021, 

5/2022, 10/2022), Градоначелник града Ваљева дана 

24.11.2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, пројекат 1201-7006: Заштита архивске 

грађе ван Србије - дигитализација фонда Краљевске 

банске управе Дринске бановине - прва фаза, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 07, позиција 237/1, економска 

класификација 422-Трошкови путовања умањује се за 

200.000,00 динара;  



 

 

Страна 180                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, пројекат 1201-7006: Заштита архивске 

грађе ван Србије - дигитализација фонда Краљевске 

банске управе Дринске бановине - прва фаза, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 07, позиција 237/2, економска 

класификација 423-Услуге по уговору увећава се за 

200.000,00 динара;  

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1543/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

459.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 10.11.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''33.000'' за раздео 1-Скупштина. 

 

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

оквиру: 

раздела 1-Скупштина, програм 2101, програмска 

активност 2101-0001, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 4, економска 

класификација 415–Накнаде трошкова за запослене 

износ ''33.000'' динара. 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1485/2022-06 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  
 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

460.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 10.11.2022. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''40.000'' за раздео Градоначелника. 

 

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

оквиру: 

раздела 3- Градоначелник, програм 2101, програмска 

активност 2101-0002, функционална класификација 

110, извор финансирања 01, позиција 21, економска 

класификација 415–Накнаде трошкова за запослене 

износ ''40.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1486/2022-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 
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ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

461.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 15.11.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од ''202.000'' за ОШ Андра Савчић. 

 

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

оквиру: 

раздела 4, програм 2003, програмске активности 2003-

0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, позиција 76, економска 

класификација 463–Трансфери осталим нивоима 

власти износ ''202.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1499/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р.  

 

462.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 24.11.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од '’41.861'' за уплату чланарине за СКГО. 

  

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

оквиру: 

раздела 4, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, позиција 116, економска 

класификација 481–Дотације невладиним 

организацијама износ ''41.861'' динара. 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1540/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

463.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 49. Статута града 

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

5/2019) и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2022. годину (''Службени гласник града Ваљева'', број 

30/2021, 5/2022, 10/2022), Градоначелник града 

Ваљева дана 24.11.2022. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2022. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 30/2021, 5/2022, 10/2022), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства у 

износу од '’1.000.000'' за исплату накнада члановима 

бирачких одбора и члановима Изборне комисије за 

спровођење избора за чланове савета месних 

заједница. 

 

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

оквиру: 

раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, позиција 

111, економска класификација 423–Услуге по уговору 

износ ''1.000.000'' динара. 

 

 

 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1545/2022-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић     

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић, с.р. 

 

______________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

427. Одлука о буџету града Ваљева за 2023. годину 1 

428. Одлука о просечној цени квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2023. годину на територији града Ваљева 
136 

429. Одлука о усклађивању оснивачког акта Матичне библиотеке „Љубомир 

Ненадовић“ Ваљево 
137 

430. Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 140 

431. Кадровски план за 2023. годину у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општине Осечина, Служби 

буџетске инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева 

142 

432. Пословник о изменама и допунама Пословника Скупштине града Ваљева 145 

433. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево за 2022. годину 
152 

434. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења 

субвенција Јавног комуналног предузећа „Полет“ Ваљево из буџета града 

Ваљева за 2022. годину 

153 

435. Решење o давању сагласности на Одлуку о одређивању цене снабдевања 

крајњих купаца топлотном енергијом Јавног комуналног предузећа 

„Топлана - Ваљево“ 

153 

436. Решење о давању сагласности на Друге Измене и допуне Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана - Ваљево“ за 2022.годину 
153 

437. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности 

капитала и имовине Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево  

154 

438. Решење о давању сагласности на другу Измену и допуну Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2022. 

годину  

154 

439. Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Милица 

Ножица“ Ваљево 
154 

440. Решење о утврђивању почетне цене закупнине по сату за издавање 

фискултурних сала у основним школама које су у својини града Ваљева 

172 

441. Закључак о усвајању Плана комуналне изградње и одржавања објеката 

комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023.годину. 
173 

442. Одлукa о потврђивању мандата одборника Скупштине града Ваљева 

број:011-120/2022-01/1 
173 

443. Одлукa о престанку мандата одборника Скупштине града Ваљева број:011-

121/2022-01/1 
173 

444. Решење о престанку функције Главног урбанисте града Ваљева 174 

445. Решење о именовању вршиоца дужности директора Центра за социјални рад 

«Колубара» Ваљево 
174 

446. Одлука о промени апропријације број: 40-1489/2022-06 174 

447. Одлука о промени апропријације број: 40-1491/2022-06 175 

448. Одлука о промени апропријације број: 40-1492/2022-06 175 

449. Одлука о промени апропријације број: 40-1498/2022-06 175 

450. Одлука о промени апропријације број: 40-1502/2022-06 176 

451. Одлука о промени апропријације број: 40-1503/2022-06 176 

452. Одлука о промени апропријације број: 40-1504/2022-06 177 

453. Одлука о промени апропријације број: 40-1507/2022-06 177 

454. Одлука о промени апропријације број: 40-1508/2022-06 178 

455. Одлука о промени апропријације број: 40-1509/2022-06 178 

456. Одлука о промени апропријације број: 40-1541/2022-06 178 

457. Одлука о промени апропријације број: 40-1542/2022-06 179 



 

 

Страна 184                                                Службени гласник града  Ваљева            30. новембар  2022. године    Број 19 

 

 

 

 

 

 

 

458. Одлука о промени апропријације број: 40-1543/2022-06 179 

459. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1485/2022-06 180 

460. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1486/2022-06 180 

461. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1499/2022-06 181 

462. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1540/2022-06 181 

463. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1545/2022-06 181 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Младен Симовић, секретар Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић Тешић, Весна Павловић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Бојана Гроздановић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број по моделу 97 78 107 150604 


