
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLII    БРОЈ  30  

 

28.  децембар  2021. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

424. 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 и 

47/2018) и члана 37. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 

5/2019), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. децембра  2021. 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 2 .  Г О Д И Н У  

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2022. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 
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РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 3,572,000,000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 3,882,000,000 

Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -310,000,000 

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) -310,000,000 

 РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од задуживања 91 0 

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0 

Неутрошена средства из претходних година 3 395,000,000 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика 

(део 62) 
6211 0 

Издаци за отплату главнице дуга 61 85,000,000 

Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 310,000,000 
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Члан 2. 

 

Неутрошена средства из претходне године користиће се за финансирање расхода и издатака у 2022. години, а по Одлуци Скупштине града Ваљева.   

 

Члан 3. 

 

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 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 

  Пренета средства из претходне године      395,000,000.00       
18,923,810.00 

        413,923,810.00       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ       3,552,000,000.00             45,760,000.00            3,597,760,000.00       

710000   ПОРЕЗИ      2,729,230,000.00                                 -              2,729,230,000.00       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 
     2,047,010,000.00                                 -              2,047,010,000.00       

 
711111 Порез на зараде      1,715,000,000.00                                 -              1,715,000,000.00       

 
711121 

Порез на приходе од самосталних делатности  који се плаћа 

према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

            1,500,000.00                                 -                     1,500,000.00       

 
711122 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

        105,000,000.00                                 -                 105,000,000.00       

 
711123 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 

према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
        120,000,000.00                                 -                 120,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе  
            2,500,000.00                                 -                     2,500,000.00       

 
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           98,000,000.00        -            98,000,000.00       

 
711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака             4,500,000.00        -             4,500,000.00       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ         499,000,000.00                                 -                 499,000,000.00       

 
713121 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге         225,000,000.00                                 -                 225,000,000.00       

 
713122 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге         140,000,000.00                                 -                 140,000,000.00       

 
713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе           29,000,000.00                                 -                   29,000,000.00       

 
713421 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 

решењу Пореске управе 
          91,000,000.00                                 -                   91,000,000.00       

 
713423 

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе         
          14,000,000.00                                 -                   14,000,000.00       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ         138,220,000.00                                 -                 138,220,000.00       

 
714421 

Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање 

музичког програма у угоститељским објектима 
               100,000.00                                 -                        100,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
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.) 

               500,000.00                                 -                        500,000.00       

 
714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 
          70,000,000.00                                 -                   70,000,000.00       

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

 
714549 

Накнада од емисије SO2, NO2, прашкасте материје и 

произведени или одложени отпад 
            2,000,000.00                                 -                     2,000,000.00       

 
714552 Боравишна такса             8,000,000.00                                 -                     8,000,000.00       

 
714553 

Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице 

локалне самоуправе 
               600,000.00       -                 600,000.00       

 
714562 Накнада за заштиту и унапређење животне средине           40,000,000.00                                 -                   40,000,000.00       

 
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 

            4,000,000.00                                 -                     4,000,000.00       

 
714566 

Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за 

сопствене потребе и за потребе других лица 
            8,000,000.00       

 

- 

  

            8,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
714567 

Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа 

грађевинским материјалом и за извођење граћевинских 

радова и изградњу 

            1,000,000.00        -             1,000,000.00       

 
714571 Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња                  15,000.00       -                   15,000.00       

 
714572 

Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне 

игра") 
                   5,000.00       -                     5,000.00       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ           45,000,000.00                                 -                   45,000,000.00       

 
716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору           45,000,000.00                                 -                   45,000,000.00       

730000   ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ         420,041,000.00               4,240,000.00               424,281,000.00       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ         420,041,000.00               4,240,000.00               424,281,000.00       

 
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  -         4,240,000.00                   4,240,000.00       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ         402,479,000.00             41,520,000.00               443,999,000.00       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ         187,630,000.00                    50,000.00               187,680,000.00       

 
741141 

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог 

рачуна трезора укључена у депозит банака 
            1,500,000.00                                 -                     1,500,000.00       

 
741413 

Приход од имовине који припада имаоцима полисе 

осигурања градова 
                              -                      50,000.00                        50,000.00       

 
741511 

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина 
          30,000,000.00                                 -                   30,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
741522 

Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта, односно пољопривредног објекта у државној 

својини 

                 80,000.00                                 -                          80,000.00       

 
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 

            2,000,000.00       -              2,000,000.00       

 
741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта             2,000,000.00                                 -                     2,000,000.00       

 
741535 

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 
                 50,000.00       -                   50,000.00       

 
741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта         150,000,000.00        -         150,000,000.00       

 
741596 Накнада за коришћење дрвета             2,000,000.00                                 -                     2,000,000.00       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА           74,503,000.00             40,270,000.00               114,773,000.00       

 
742141 

Приходи од  продаје добара и услуга од стране  тржишних 

организација у корист нивоа градова 
            1,500,000.00             33,470,000.00                 34,970,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
742142 

Приходи од  давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

            3,500,000.00                                 -                     3,500,000.00       

 
742145 

Приходи од  давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у градској својини које користе градови и 

индиректни корисници њиховог буџета 

            7,000,000.00       -              7,000,000.00       

 
742146 

Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце 

у предшколским установама у корист нивоа градова 
          50,000,000.00                                 -                   50,000,000.00       

 
742241 Градске административне таксе             1,500,000.00                                 -                     1,500,000.00       

 
742242 Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова             3,000,000.00                                 -                     3,000,000.00       

 
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта                    3,000.00                                 -                            3,000.00       

 
742341 

Приходи које својом делатношћу остваре органи и 

организације градова 
            8,000,000.00                                 -                     8,000,000.00       

 
742372 

Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе 

који се остварују додатним активностима 
 -         6,800,000.00                   6,800,000.00       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ           51,210,000.00                                 -                   51,210,000.00       

 
743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима 
          46,000,000.00                                 -                   46,000,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
743341 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, 

као и одузета имовинска корист у том поступку 

               200,000.00                                 -                        200,000.00       

 
743342 

Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном 

налогу и казни изречених у управном поступку у корист 

нивоа градова 

            5,000,000.00       -              5,000,000.00       

 
743343 

Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче градски 

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

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
                              -                    800,000.00                      800,000.00       

 
744141 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 

у корист нивоа градова 
                              -                    800,000.00                      800,000.00       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ           89,136,000.00                  400,000.00                 89,536,000.00       

 
745141 Остали приходи у корист нивоа градова           89,136,000.00                  400,000.00                 89,536,000.00       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 
               250,000.00                                 -                        250,000.00       

 
772113 

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града 

из претходне године 
               250,000.00       -                 250,000.00       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
          20,000,000.00                  300,000.00                 20,300,000.00       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

          10,000,000.00                                 -                   10,000,000.00       

 
811141 

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова 
          10,000,000.00                                 -                   10,000,000.00       

820000 
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

                              -                    300,000.00                      300,000.00       
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Класа/Категор

ија/Група 
Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2022  

 УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА    Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

 
823141 Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа 

градова 
-             300,000.00                      300,000.00       

840000 
 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

          10,000,000.00         

-  

          10,000,000.00       

 
841141 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова 
          10,000,000.00        -           10,000,000.00       

 
7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 

И ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
     3,572,000,000.00             46,060,000.00            3,618,060,000.00       

 

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

И ПРИМАЊА 
     3,967,000,000.00             64,983,810.00            4,031,983,810.00       

 

Члан 4. 

 

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

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2022 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3,023,568,080.00 76.22% 60,026,810.00 3,083,594,890.00 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 871,338,880.00 21.96% 14,600,000.00 885,938,880.00 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 694,731,480.00 17.51% 10,550,000.00 705,281,480.00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 116,041,400.00 2.93% 1,800,000.00 117,841,400.00 

413 Накнаде у натури  3,127,000.00 0.08% 250,000.00 3,377,000.00 

414 Социјална давања запосленима 20,584,000.00 0.52% 1,460,000.00 22,044,000.00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2022 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

415 Накнаде трошкова за запослене 23,835,000.00 0.60% 390,000.00 24,225,000.00 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 13,020,000.00 0.33% 150,000.00 13,170,000.00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 1,121,852,000.00 28.28% 44,326,810.00 1,166,178,810.00 

421 Стални трошкови 250,559,000.00 6.32% 3,615,000.00 254,174,000.00 

422 Трошкови путовања 1,800,000.00 0.05% 2,920,000.00 4,720,000.00 

423 Услуге по уговору 253,640,000.00 6.39% 7,784,300.00 261,424,300.00 

424 Специјализоване услуге 195,827,000.00 4.94% 9,036,510.00 204,863,510.00 

425 Текуће поправке и одржавање  332,720,000.00 8.39% 5,316,000.00 338,036,000.00 

426 Материјал 87,306,000.00 2.20% 15,655,000.00 102,961,000.00 

440 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 590,000.00 0.01% 0.00 590,000.00 

441 Отплата домаћих камата 590,000.00 0.01% 0.00 590,000.00 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 193,058,000.00 4.87% 0.00 193,058,000.00 

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 
163,058,000.00 4.11% 0.00 163,058,000.00 

454 Субвенције приватним предузећима 30,000,000.00 0.76% 0.00 30,000,000.00 

460 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 405,174,000.00 10.21% 0.00 405,174,000.00 

463 Трансфери осталим нивоима власти 347,174,000.00 8.75% 0.00 347,174,000.00 

464 Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 58,000,000.00 1.46% 0.00 58,000,000.00 

470 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 123,066,000.00 3.10% 50,000.00 123,116,000.00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 123,066,000.00 3.10% 50,000.00 123,116,000.00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 285,989,200.00 7.21% 1,050,000.00 287,039,200.00 

481 Дотације невладиним организацијама 132,466,000.00 3.34% 0.00 132,466,000.00 

482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 6,330,120.00 0.16% 850,000.00 7,180,120.00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 119,193,080.00 3.00% 200,000.00 119,393,080.00 

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 
28,000,000.00 0.71% 0.00 28,000,000.00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА 22,500,000.00 0.57% 0.00 22,500,000.00 
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Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2022 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2022 

Укупна јавна 

средства 2022 

499 Средства резерве 
22,500,000.00 0.57% 0.00 22,500,000.00 

500 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 858,431,920.00 21.64% 4,957,000.00 863,388,920.00 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 817,431,920.00 20.61% 4,357,000.00 821,788,920.00 

511 Зграде и грађевински објекти 655,900,000.00 16.53% 0.00 655,900,000.00 

512 Машине и опрема 137,031,920.00 3.45% 3,857,000.00 140,888,920.00 

515 Нематеријална имовина 24,500,000.00 0.62% 500,000.00 25,000,000.00 

520 ЗАЛИХЕ 1,000,000.00 0.03% 600,000.00 1,600,000.00 

523 Залихе робе за даљу продају 1,000,000.00 0.03% 600,000.00 1,600,000.00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 40,000,000.00 1.01% 0.00 40,000,000.00 

541 Земљиште 40,000,000.00 1.01% 0.00 40,000,000.00 

600 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
85,000,000.00 2.14% 0.00 85,000,000.00 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  85,000,000.00 2.14% 0.00 85,000,000.00 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 85,000,000.00 2.14% 0.00 85,000,000.00 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  3,967,000,000.00 100.00% 64,983,810.00 4,031,983,810.00 

  

Члан 5. 

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2022 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2022 

Укупна јавна средства 

2022 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 249,025,000.00 6.28% 0.00 249,025,000.00 

010 Болест и инвалидност 2,400,000.00 0.06% 0.00 2,400,000.00 

040 Породица и деца 67,802,000.00 1.71% 0.00 67,802,000.00 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту 
178,823,000.00 4.51% 0.00 178,823,000.00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 680,017,000.00 17.14% 0.00 680,017,000.00 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

50,358,000.00 1.27% 0.00 50,358,000.00 

130 Опште услуге 516,469,000.00 13.02% 0.00 516,469,000.00 

133 Остале опште услуге 2,100,000.00 0.05% 0.00 2,100,000.00 

160 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 

25,500,000.00 0.64% 0.00 25,500,000.00 

170 Трансакције јавног дуга 85,590,000.00 2.16% 0.00 85,590,000.00 

200 ОДБРАНА 68,746,920.00 1.73% 0.00 68,746,920.00 

220 Цивилна одбрана 68,746,920.00 1.73% 0.00 68,746,920.00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 55,621,000.00 1.40% 0.00 55,621,000.00 

330 Судови 9,621,000.00 0.24% 0.00 9,621,000.00 

360 
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 

46,000,000.00 1.16% 0.00 46,000,000.00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 1,076,123,080.00 27.13% 1,335,000.00 1,077,458,080.00 

421 Пољопривреда 94,000,000.00 2.37% 0.00 94,000,000.00 

434 Остала горива 30,000,000.00 0.76% 0.00 30,000,000.00 

451 Друмски саобраћај 729,450,000.00 18.39% 0.00 729,450,000.00 

473 Туризам 31,830,000.00 0.80% 0.00 31,830,000.00 

490 
Економски послови некласификовани на другом месту 

190,843,080.00 4.81% 1,335,000.00 192,178,080.00 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 240,238,000.00 6.06% 0.00 240,238,000.00 

510 Управљање отпадом 141,138,000.00 3.56% 0.00 141,138,000.00 

530 Смањење загађености 30,000,000.00 0.76% 0.00 30,000,000.00 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2022 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2022 

Укупна јавна средства 

2022 

540 
Заштита биљног и животињског света и крајолика 

1,500,000.00 0.04% 0.00 1,500,000.00 

550 
Заштита животне средине - истраживање и развој 

28,000,000.00 0.71% 0.00 28,000,000.00 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 39,600,000.00 1.00% 0.00 39,600,000.00 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 352,420,000.00 8.88% 0.00 352,420,000.00 

620 Развој заједнице 122,900,000.00 3.10% 0.00 122,900,000.00 

630 Водоснабдевање 142,520,000.00 3.59% 0.00 142,520,000.00 

640 Улична расвета 87,000,000.00 2.19% 0.00 87,000,000.00 

700 ЗДРАВСТВО 40,400,000.00 1.02% 0.00 40,400,000.00 

721 Опште медицинске услуге 27,400,000.00 0.69% 0.00 27,400,000.00 

760 
Здравство некласификовано на другом месту. 

13,000,000.00 0.33% 0.00 13,000,000.00 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 423,451,000.00 10.67% 49,648,810.00 473,099,810.00 

810 Услуге рекреације и спорта 236,210,000.00 5.95% 16,800,000.00 253,010,000.00 

820 Услуге културе 177,241,000.00 4.47% 32,848,810.00 210,089,810.00 

830 Услуге емитовања и штампања 10,000,000.00 0.25% 0.00 10,000,000.00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 780,958,000.00 19.69% 14,000,000.00 794,958,000.00 

911 Предшколско образовање 503,911,000.00 12.70% 14,000,000.00 517,911,000.00 

912 Основно образовање 188,769,000.00 4.76% 0.00 188,769,000.00 

920 Средње образовање 88,098,000.00 2.22% 0.00 88,098,000.00 

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

 
УКУПНО 3,967,000,000.00 100.00% 64,983,810.00 4,031,983,810.00 
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Члан 6. 

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 7. 

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  8. 

Издаци за капиталне пројекте који су 

планирани за буџетску 2022. годину и наредне 

две године приказују се у табели која следи: 
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Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ГОДИНА 

ПОЧЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИНА 

ЗАВРШЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА 

ИЗ БУЏЕТА 
ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 
УКУПНО 2022 2023 2024 

1 

Изградња јавне 

расвете дечијих 

игралишта 

2022 2022 3,000,000.00   3,000,000.00 3,000,000.00 

    

2 
Изградња водоводне 

мреже Жабари 
2021 2022 20,000,000.00   20,000,000.00 5,000,000.00 

    

3 

Изградња водоводне 

мреже Жабари II 

фаза(повезивање 

корисника са 

Крчмара) 

2022 2022 10,000,000.00   10,000,000.00 10,000,000.00 

    

4 

Изградња резервоара 

и Црпне станице 

Жабари 

2022 2022 15,000,000.00   15,000,000.00 15,000,000.00 

    

5 

Хидромашинска 

опрема резервоара 

ЦС Жабари 

2022 2022 5,000,000.00   5,000,000.00 5,000,000.00 

    

6 
Изградња паркинга 

на Дивчибарама 
2022 2022 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00 

    

7 

Реконструкција 

саобраћајних 

површина паркинга 

у Карађорђевој 

улици 57-59 

2022 2022 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00 

    

8 

Реконструкција 

улице Вука 

Караџића 

2021 2022 135,557,796.90   135,557,796.90 30,000,000.00 

    

9 
Реконструкција 

улице Мише Рељића 
2022 2022 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00 

    

10 

Усаглашавање 

постојећих 

игралишта са 

Правилником о 

безбедности дечијих 

игралишта  

2022 2022 20,000,000.00   20,000,000.00 20,000,000.00 
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Р
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и
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НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ГОДИНА 

ПОЧЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

ГОДИНА 

ЗАВРШЕТКА 

ФИНАНСИРАЊА 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА 

ИЗ БУЏЕТА 
ОСТАЛИ 

ИЗВОРИ 
УКУПНО 2022 2023 2024 

11 

Изградња игралишта 

за баскет и дечијег 

игралишта у ул. 

Јакова Ненадовића 

2022 2022 9,000,000.00   9,000,000.00 9,000,000.00 

    

12 

Изградња 

саобраћајнице кроз 

Привредну зону 

2020 2022 163,072,824.73 96,944,481.45 260,017,306.18 28,000,000.00 

    

13 

Изградња улица у 

Привредној 

зони(Нова 1, Нова 3 

и паркинг) 

2022 2022 30,000,000.00   30,000,000.00 30,000,000.00 

    

14 

Изградња 

постројења за 

прераду отпадних 

вода у привредној 

зони 

2022 2022 30,000,000.00   

Након израде 

пројекта биће 

позната 

вредност целе 

инвестиције 

30,000,000.00 

    

УКУПНО: 530,630,621.63 96,944,481.45 627,575,103.08 275,000,000.00     

 

Члан 9. 

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

БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

1 
  

        СКУПШТИНА ГРАДА       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

    
2101-

0001 
      Функционисање скупштине       

      110     
Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови 
      

        1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,950,000.00   4,950,000.00 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 850,000.00   850,000.00 

        3 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

        4 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00   200,000.00 

        5 421 Стални трошкови 308,000.00   308,000.00 

        6 422 Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 

        7 423 Услуге по уговору 15,710,000.00   15,710,000.00 

        8 426 Материјал 40,000.00   40,000.00 

        9 481 Дотације невладиним организацијама 2,866,000.00   2,866,000.00 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 25,094,000.00   25,094,000.00 

            Функција 110: 25,094,000.00 0.00 25,094,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2101-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 25,094,000.00   25,094,000.00 

            Свега за програмску активност 2101-0001: 25,094,000.00 0.00 25,094,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 25,094,000.00   25,094,000.00 

            Свега за Програм 16: 25,094,000.00 0.00 25,094,000.00 
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            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 25,094,000.00   25,094,000.00 

            Свега за Раздео 1: 25,094,000.00 0.00 25,094,000.00 

                    

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 
      

        10 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4,700,000.00   4,700,000.00 

        11 412 Социјални доприноси на терет послодавца 810,000.00   810,000.00 

        12 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

        13 415 Накнаде трошкова за запослене 90,000.00   90,000.00 

        14 421 Стални трошкови 200,000.00   200,000.00 

        15 422 Трошкови путовања 80,000.00   80,000.00 

        16 423 Услуге по уговору 1,350,000.00   1,350,000.00 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 

            Функција 110: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2101-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 

            Свега за Програм 16: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 
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            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 7,280,000.00   7,280,000.00 

            Свега за Раздео 2: 7,280,000.00 0.00 7,280,000.00 

                    

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 
      

        17 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10,000,000.00   10,000,000.00 

        18 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,650,000.00   1,650,000.00 

        19 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

        20 414 Социјална давања запосленима 164,000.00   164,000.00 

        21 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00   200,000.00 

        22 421 Стални трошкови 560,000.00   560,000.00 

        23 422 Трошкови путовања 150,000.00   150,000.00 

        24 423 Услуге по уговору 3,595,000.00   3,595,000.00 

        25 426 Материјал 145,000.00   145,000.00 

        26 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 110:       

          01 Приходи из буџета 17,984,000.00   17,984,000.00 

            Функција 110: 17,984,000.00 0.00 17,984,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

2101-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 17,984,000.00   17,984,000.00 

            Свега за програмску активност 2101-0002: 17,984,000.00 0.00 17,984,000.00 
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            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 17,984,000.00   17,984,000.00 

            Свега за Програм 16: 17,984,000.00 0.00 17,984,000.00 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 17,984,000.00   17,984,000.00 

            Свега за Раздео 3: 17,984,000.00 0.00 17,984,000.00 

                    

4           ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА       

    1101       
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
      

    
1101-

0001 
      Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

        27 515 Нематеријална имовина 23,000,000.00   23,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 23,000,000.00   23,000,000.00 

            Функција 620: 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1101-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 23,000,000.00   23,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1101-0001: 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 23,000,000.00   23,000,000.00 

            Свега за Програм 1: 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 
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    1102       ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ       

    
1102-

0001 
    

  Управљање/одржавање јавним осветљењем 
      

      640     Улична расвета       

        28 421 Стални трошкови 66,000,000.00   66,000,000.00 

        29 425 Текуће поправке и одржавање 8,000,000.00   8,000,000.00 

        30 511 Зграде и грађевински објекти 13,000,000.00   13,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 87,000,000.00   87,000,000.00 

            Функција 640: 87,000,000.00 0.00 87,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 87,000,000.00   87,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 87,000,000.00 0.00 87,000,000.00 

                    

    
1102-

0002 
    

  Одржавање јавних зелених површина 
      

      550     Заштита животне средине - истраживање и развој       

        31 424 Специјализоване услуге 28,000,000.00   28,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 550:       

          01 Приходи из буџета 28,000,000.00   28,000,000.00 

            Функција 550: 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 

1102-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 28,000,000.00   28,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0002: 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00 

                    

    1102-

0003 
    

  Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
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      510     Управљање отпадом       

        32 421 Стални трошкови 59,000,000.00   59,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 59,000,000.00   59,000,000.00 

            Функција 510: 59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 

1102-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 59,000,000.00   59,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 59,000,000.00 0.00 59,000,000.00 

                    

    
1102-

0004 
    

  Зоохигијена 
      

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        33 424 Специјализоване услуге 10,000,000.00   10,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       

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

            Функција 490: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0004: 
      

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

            Свега за програмску активност 1102-0004: 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

                    

    
1102-

0005 
    

  Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 
      

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        34 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                
5,000,000.00   5,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       
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          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 

            Функција 490: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1102-0005: 
      

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

            Свега за програмску активност 1102-0005: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

                    

    1102-

0007 
    

  Производња и дистрибуција топлотне енергије 
      

      434     Остала горива       

    
    35 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                 
30,000,000.00   30,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 434:       

          01 Приходи из буџета 30,000,000.00   30,000,000.00 

            Функција 434: 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

    
        

Извори финансирања за програмску активност 

1102-0007: 
      

          01 Приходи из буџета 30,000,000.00   30,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1102-0007: 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

                    

    
1102-

0008 
    

  Управљање и снабдевање водом за пиће  
      

      630     Водоснабдевање       

        36 423 Услуге по уговору 57,600,000.00   57,600,000.00 

        37 425 Текуће поправке и одржавање 4,600,000.00   4,600,000.00 

    
    38 451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
18,920,000.00   18,920,000.00 

        39 511 Зграде и грађевински објекти 56,600,000.00   56,600,000.00 

            Извори финансирања за функцију 630:       

          01 Приходи из буџета 107,870,420.00   107,870,420.00 
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          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29,849,580.00   29,849,580.00 

            Функција 630: 137,720,000.00 0.00 137,720,000.00 

                    

    
        

Извори финансирања за програмску активност 

1102-0008: 
      

          01 Приходи из буџета 107,870,420.00   107,870,420.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29,849,580.00   29,849,580.00 

            Свега за програмску активност 1102-0008: 137,720,000.00 0.00 137,720,000.00 

                    

    
1102-

7001 
      

Пројекат: ''Реконструкција и проширење примарне 

дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног 

водосистема Дивчибаре'' 

      

      630     Водоснабдевање       

        40 511 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 0.00 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 0.00 4,800,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 331,670,420.00   331,670,420.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29,849,580.00   29,849,580.00 

            Свега за Програм 2: 361,520,000.00 0.00 361,520,000.00 

            
  

 
      

    1501       ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    
1501-

0001 
      

Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 
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      620     Развој заједнице       

        41 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00   1,000,000.00 

        42 511 Зграде и грађевински објекти 98,900,000.00   98,900,000.00 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 99,900,000.00   99,900,000.00 

            Функција 620: 99,900,000.00 0.00 99,900,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1501-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 99,900,000.00   99,900,000.00 

            Свега за програмску активност 1501-0001: 99,900,000.00 0.00 99,900,000.00 

                    

    
1501-

0002 
    

  
Мере активне политике запошљавања       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        
43 464 

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
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 0.00 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 0.00 20,000,000.00 

                    

    
1501-

7001 
      Пројекат: "Инклузивни бизнис инкубатор"       

      490     Економски послови некласификовани на другом месту       

         44 421 Стални трошкови   15,000.00 15,000.00 
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         45 423 Услуге по уговору   567,000.00 567,000.00 

         46 426 Материјал   646,000.00 646,000.00 

         47 512 Машине и опрема   107,000.00 107,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  1,335,000.00 1,335,000.00 

            Функција 490: 0.00 1,335,000.00 1,335,000.00 

            Извори финансирања за пројекат  1501-7001:       

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  1,335,000.00 1,335,000.00 

            Свега за пројекат 1501-7001: 0.00 1,335,000.00 1,335,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 119,900,000.00 0.00 119,900,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  1,335,000.00 1,335,000.00 

            Свега за Програм 3: 119,900,000.00 1,335,000.00 121,235,000.00 

                    

    1502       ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-

0001 
    

  
Управљање развојем туризма       

      473     Туризам       

        48 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00   600,000.00 

    
    49 481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000.00   3,000,000.00 

        50 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00   1,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 4,600,000.00   4,600,000.00 

            Функција 473: 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 

    
        

Извори финансирања за програмску активност 

1502-0001: 
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          01 Приходи из буџета 4,600,000.00   4,600,000.00 

            Свега за програмску активност 1502-0001: 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 4,600,000.00   4,600,000.00 

            Свега за Програм 4: 4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 

                    

    
0101     

  
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 

РАЗВОЈ       

    
0101-

0001 
      

Подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 
      

      421     Пољопривреда       

        51 426 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 0.00 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 0.00 3,000,000.00 

                    

    
0101-

0002 
      Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

        52 423 Услуге по уговору 16,000,000.00   16,000,000.00 

        53 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама 
75,000,000.00   75,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 91,000,000.00   91,000,000.00 
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            Функција 421: 91,000,000.00 0.00 91,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0101-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 91,000,000.00   91,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0101-0002: 91,000,000.00 0.00 91,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 94,000,000.00   94,000,000.00 

            Свега за Програм 5: 94,000,000.00 0.00 94,000,000.00 

                    

    0401       ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-

0001 
      Управљање заштитом животне средине       

    
  560   

  
Заштита животне средине некласификоване на 

другом месту       

        54 423 Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00 

        55 424 Специјализоване услуге  1,600,000.00   1,600,000.00 

        56 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                  
27,000,000.00   27,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 29,600,000.00   29,600,000.00 

            Функција 560: 29,600,000.00 0.00 29,600,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0401-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 29,600,000.00   29,600,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0001: 29,600,000.00 0.00 29,600,000.00 

                    

    
0401-

0002 
      Праћење квалитета елемената животне средине       
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  560   

  
Заштита животне средине некласификоване на 

другом месту       

        57 424 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 0.00 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 0.00 5,000,000.00 

                    

    
0401-

0003 
      Заштита природе       

      
540   

  Заштита биљног и животињског света и крајолика       

        58 481 Дотације невладиним организацијама 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 540:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Функција 540: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0401-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0003: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

                    

    
0401-

0004 
      Управљање отпадним водама       

      510     Управљање отпадом       

        59 511 Зграде и грађевински објекти 66,500,000.00   66,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 66,500,000.00   66,500,000.00 
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            Функција 510: 66,500,000.00 0.00 66,500,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0401-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 66,500,000.00   66,500,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0004: 66,500,000.00 0.00 66,500,000.00 

                    

    
0401-

0006 
      Управљање осталим врстама отпада       

      510     Управљање комуналним отпадом       

        60 424 Специјализоване услуге 8,500,000.00   8,500,000.00 

        61 451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                        
7,138,000.00   7,138,000.00 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 15,638,000.00   15,638,000.00 

            Функција 510: 15,638,000.00 0.00 15,638,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0401-0006: 
      

          01 Приходи из буџета 15,638,000.00   15,638,000.00 

            Свега за програмску активност 0401-0006: 15,638,000.00 0.00 15,638,000.00 

                    

    
0401-

7001 
      

Пројекат: "Смањење загађења земљишта насталог 

услед емисије од дивљих депонија изградњом Еко - 

паркића" 

      

    
  

560     
Заштита живоне средине накласификована на другом 

месту       

        62 511 Зграде и грађевински објекти 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 0.00 5,000,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 0401-7001:       
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          01 Приходи из буџета 5,000,000.00   5,000,000.00 

            Свега за пројекат 0401-7001: 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 123,238,000.00   123,238,000.00 

            Свега за Програм 6: 123,238,000.00 0.00 123,238,000.00 

                    

     0701     
  

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТУКТУРЕ 
      

    0701-

0002 
    

  

Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
      

      451     Друмски саобраћај       

        63 421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 

        64 423 Услуге по уговору 2,000,000.00   2,000,000.00 

        65 424 Специјализоване услуге 66,200,000.00   66,200,000.00 

        66 425 Текуће поправке и одржавање 292,550,000.00   292,550,000.00 

        67 426 Материјал 600,000.00   600,000.00 

        68 511 Зграде и грађевински објекти 309,000,000.00   309,000,000.00 

        69 512 Машине и опрема 14,600,000.00   14,600,000.00 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 458,446,500.00   458,446,500.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 210,000,000.00   210,000,000.00 

  
        15 

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
17,003,500.00   17,003,500.00 

            Функција 451: 685,450,000.00 0.00 685,450,000.00 

                    

    
  

      
Извори финансирања за програмску активност 

0701-0002: 
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          01 Приходи из буџета 458,446,500.00   458,446,500.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 210,000,000.00   210,000,000.00 

    
  

    15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
17,003,500.00   17,003,500.00 

            Свега за програмску активност 0701-0002: 685,450,000.00   685,450,000.00 

                    

    
0701-

0004 
    

  
Јавни градски и приградски превоз путника       

      451     Друмски саобраћај       

        70 423 Услуге по уговору 44,000,000.00   44,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 44,000,000.00   44,000,000.00 

            Функција 451: 44,000,000.00   44,000,000.00 

    
  

      
Извори финансирања за програмску активност 

0701-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 44,000,000.00   44,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0701-0004: 44,000,000.00   44,000,000.00 

                    

    
0701-

0005 
      Унапређење безбедности саобраћаја       

      360     
Јавни ред и безбедност некласификован на другом 

месту 
      

        71 423 Услуге по уговору 9,500,000.00   9,500,000.00 

        72 424 Специјализоване услуге 2,300,000.00   2,300,000.00 

        73 425 Текуће поправке и одржавање 4,900,000.00   4,900,000.00 

        74 426 Материјал 6,955,000.00   6,955,000.00 

        75 512 Машине и опрема 22,345,000.00   22,345,000.00 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 46,000,000.00   46,000,000.00 

            Функција 360: 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 

0701-0005: 
      

          01 Приходи из буџета 46,000,000.00   46,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0701-0005: 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 548,446,500.00   548,446,500.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 210,000,000.00   210,000,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
17,003,500.00   17,003,500.00 

            Свега за Програм 7: 775,450,000.00 0.00 775,450,000.00 

                    

    2003       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2003-

0001 
      Реализација делатности основног образовања       

      912     Основно образовање       

        76 463 Трансфери осталим нивоима власти 188,769,000.00   188,769,000.00 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 188,769,000.00   188,769,000.00 

            Функција 912: 188,769,000.00 0.00 188,769,000.00 

                    

      960     Образовање истраживање и развој       

        77 424 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 0.00 180,000.00 

                    

            
Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001: 
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          01 Приходи из буџета 188,949,000.00   188,949,000.00 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 188,949,000.00 0.00 188,949,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 188,949,000.00   188,949,000.00 

            Свега за Програм 9: 188,949,000.00 0.00 188,949,000.00 

                    

    2004       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2004-

0001 
    

  
Реализација делатности средњег образовања       

      920     Средње образовање       

        78 463 Трансфери осталим нивоима власти 88,098,000.00   88,098,000.00 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 88,098,000.00   88,098,000.00 

            Функција 920: 88,098,000.00 0.00 88,098,000.00 

    
        

Извори финансирања за програмску активност 

2004-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 88,098,000.00   88,098,000.00 

            Свега за програмску активност 2004-0001: 88,098,000.00 0.00 88,098,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 88,098,000.00   88,098,000.00 

            Свега за Програм 10: 88,098,000.00 0.00 88,098,000.00 

                    

    0902       
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 
      

    
0902-

0001 
      Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      040     Породица и деца       

        79 421 Стални трошкови 50,000.00   50,000.00 
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        80 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 29,480,000.00   29,480,000.00 

            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 26,560,000.00   26,560,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  2,970,000.00   2,970,000.00 

            Функција 040: 29,530,000.00 0.00 29,530,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0902-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 26,560,000.00 0.00 26,560,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,970,000.00 0.00 2,970,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0001: 29,530,000.00 0.00 29,530,000.00 

                    

    
0902-

0002 
      

Породични и домски смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја 
      

    
  

070     
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        81 424 Специјализоване усуге 2,000,000.00   2,000,000.00 

        82 511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000.00   20,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 22,000,000.00   22,000,000.00 

            Функција 070: 22,000,000.00   22,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0902-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 22,000,000.00   22,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0002: 22,000,000.00   22,000,000.00 

                    

    
0902-

0005 
      Обављање делатности установа социјалне заштите       
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070     
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
  

    

        83 463 Трансфери осталим нивоима власти 70,307,000.00   70,307,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 70,307,000.00   70,307,000.00 

            Функција 070: 70,307,000.00 0.00 70,307,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0902-0005: 
      

          01 Приходи из буџета 70,307,000.00   70,307,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0005: 70,307,000.00 0.00 70,307,000.00 

                    

    
0902-

0016 
      Дневне услуге у заједници       

      
070   

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        84 481 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 0.00 9,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0902-0016: 
      

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

            Свега за програмску активност 0902-0016: 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

                    

    
0902-

0017 
      

Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
      

      040     Породица и деца       

        85 424 Специјализоване услуге 34,622,000.00   34,622,000.00 

        86 426 Материјал 2,000,000.00   2,000,000.00 
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            Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Приходи из буџета 36,622,000.00   36,622,000.00 

            Функција 040: 36,622,000.00 0.00 36,622,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0902-0017: 
      

          01 Приходи из буџета 36,622,000.00   36,622,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0017: 36,622,000.00 0.00 36,622,000.00 

                    

    
0902-

0018 
      Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      010     Болест и инвалидност       

        87 481 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 0.00 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 0.00 2,400,000.00 

                    

    
0902-

0019 
      Подршка деци и породицама са децом       

      
070   

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        88 423 Услуге по уговору  600,000.00   600,000.00 

        89 472 Накнаде за социјалну заштиту  из буџета 63,886,000.00   63,886,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 64,486,000.00   64,486,000.00 

            Функција 070: 64,486,000.00 0.00 64,486,000.00 
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      040     Породица и деца       

        90 423 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 0.00 1,650,000.00 

          

            
Извори финансирања за програмску активност  

0902-0019: 
      

          01 Приходи из буџета 66,136,000.00   66,136,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0019: 66,136,000.00 0.00 66,136,000.00 

                    

    
0902-

0021 
      Подршка особама са инвалидитетом       

      
070   

  
Социјална помоћ угроженом становништву - 

некласификована на другом месту 
      

        91 424 Специјализоване услуге 13,030,000.00   13,030,000.00 

            Извори финансирања за функцију 070:       

          01 Приходи из буџета 13,030,000.00   13,030,000.00 

            Функција 070: 13,030,000.00 0.00 13,030,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0902-0021: 
      

          01 Приходи из буџета 13,030,000.00   13,030,000.00 

            Свега за програмску активност 0902-0021: 13,030,000.00 0.00 13,030,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета 246,055,000.00   246,055,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2,970,000.00 0.00 2,970,000.00 

            Свега за Програм 11: 249,025,000.00 0.00 249,025,000.00 
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    1801       ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    
1801-

0001 
      

Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 
      

      721     Опште медицинске услуге       

        92 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
25,000,000.00   25,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 721:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000.00   25,000,000.00 

            Функција 721: 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 

                    

      760     Здравство некласификовано на другом месту       

        93 464 
Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
13,000,000.00   13,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 760:       

          01 Приходи из буџета 13,000,000.00   13,000,000.00 

            Функција 760: 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1801-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 38,000,000.00   38,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1801-0001: 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00 

    
1801-

0002 
      Мртвозорство       

      721     Опште медицинске услуге       

        94 424 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 0.00 2,400,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1801-0002: 
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          01 Приходи из буџета 2,400,000.00   2,400,000.00 

            Свега за програмску активност 1801-0002: 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета 40,400,000.00   40,400,000.00 

            Свега за Програм 12: 40,400,000.00 0.00 40,400,000.00 

                    

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0002 
      

Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
      

      820     Услуге културе       

        95 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00   5,000,000.00 

        96 481 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 0.00 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 0.00 5,800,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        97 481 Дотације невладиним организацијама 1,900,000.00   1,900,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,900,000.00   1,900,000.00 

            Функција 820: 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 1,900,000.00   1,900,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 

                    

    
1201-

0004 
      

Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
      

      830     Услуге емитовања и штампања       

        98 423 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 0.00 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 0.00 10,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 17,700,000.00   17,700,000.00 

            Свега за Програм 13: 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00 

                    

    1301       ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-

0001 
      

Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        99 481 Дотације невладиним организацијама 83,000,000.00   83,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 810:       
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          01 Приходи из буџета 83,000,000.00   83,000,000.00 

            Функција 810: 83,000,000.00 0.00 83,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1301-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 83,000,000.00   83,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1301-0001: 83,000,000.00 0.00 83,000,000.00 

                    

    
1301-

0002 
      Подршка предшколском и школском спорту       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        100 481 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 0.00 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 0.00 3,000,000.00 

                    

    
1301-

0005 
      Спровођење омладинске политике       

      810     Развој заједнице       

        101 424 Специјализоване услуге 2,000,000.00   2,000,000.00 

        102 511 Зграде и грађевински објекти 29,500,000.00   29,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 31,500,000.00   31,500,000.00 

            Функција 810: 31,500,000.00 0.00 31,500,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1301-0005: 
      

          01 Приходи из буџета 31,500,000.00   31,500,000.00 
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            Свега за програмску активност 1301-0005: 31,500,000.00 0.00 31,500,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 117,500,000.00   117,500,000.00 

            Свега за Програм 14: 117,500,000.00 0.00 117,500,000.00 

                    

    
0602 

      
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    
0602-

0001 
    

  

Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
      

      130     Опште  услуге       

        103 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 245,528,480.00   245,528,480.00 

        104 412 Социјални доприноси на терет послодавца 40,877,400.00   40,877,400.00 

        105 413 Накнаде у натури 745,000.00   745,000.00 

        106 414 Социјална давања запосленима 10,480,000.00   10,480,000.00 

        107 415 Накнада трошкова за  запослене 6,150,000.00   6,150,000.00 

        108 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 6,200,000.00   6,200,000.00 

        109 421 Стални трошкови 37,115,000.00   37,115,000.00 

        110 422 Трошкови путовања 360,000.00   360,000.00 

        111 423 Услуге по уговору 42,128,000.00   42,128,000.00 

        112 424 Специјализоване услуге 155,000.00   155,000.00 

        113 425 Текуће поправке и одржавање 3,430,000.00   3,430,000.00 

        114 426 Материјал 13,550,000.00   13,550,000.00 

        115 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 25,000,000.00   25,000,000.00 

        116 481 Дотације невладиним организација 25,000,000.00   25,000,000.00 

        117 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 250,120.00   250,120.00 

        118 511 Зграде и грађевински објекти 10,000,000.00   10,000,000.00 

        119 512 Машине и опрема 9,500,000.00   9,500,000.00 

        120 541 Земљиште 40,000,000.00   40,000,000.00 
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            Извори финансирања за функцију 130:       

          01 Приходи из буџета 466,469,000.00   466,469,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50,000,000.00   50,000,000.00 

            Функција 130: 516,469,000.00 0.00 516,469,000.00 

                    

      133     Остале опште услуге       

        121 421 Стални трошкови 2,100,000.00   2,100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 2,100,000.00   2,100,000.00 

            Функција 133: 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00 

                    

    
  

490     Економски послови некласификовани на другом месту       

        122 421 Стални трошкови 3,050,000.00   3,050,000.00 

        123 423 Услуге по уговору 1,250,000.00   1,250,000.00 

        124 424 Специјализоване услуге 3,000,000.00   3,000,000.00 

        125 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 5,150,000.00   5,150,000.00 

        126 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 115,393,080.00   115,393,080.00 

        127 485 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
28,000,000.00   28,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 490:       

          01 Приходи из буџета 155,843,080.00   155,843,080.00 

            Функција 490: 155,843,080.00 0.00 155,843,080.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 624,412,080.00   624,412,080.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50,000,000.00   50,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0001: 674,412,080.00 0.00 674,412,080.00 
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0602-

0003 
      Сервисирање јавног дуга       

      170     Трансакције јавног дуга       

        128 441 

Отплата камата банкама-апропријација је намењена 

отплати камате банкама  и отплати камате Фонду за 

развој 

590,000.00   590,000.00 

        129 611 

Отплата главнице банкама-апропријација је намењена 

отплати главнице банкама  и отплати главнице Фонду 

за развој  

85,000,000.00   85,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 170:       

          01 Приходи из буџета 85,590,000.00   85,590,000.00 

            Функција 170: 85,590,000.00 0.00 85,590,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 85,590,000.00   85,590,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0003: 85,590,000.00 0.00 85,590,000.00 

                    

    
0602-

0009 
      Текућа буџетска резерва       

    
  

160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        130 499 Текућа буџетска резерва 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 0.00 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 0.00 12,000,000.00 
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0602-

0010 
    

  
Стална буџетска резерва       

      160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        131 499 Стална буџетска резерва 10,500,000.00   10,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 10,500,000.00   10,500,000.00 

            Функција 160: 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0010: 
      

          01 Приходи из буџета 10,500,000.00   10,500,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0010: 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00 

                    

    
0602-

7001 
      

Пројекат: Интегрисана решења за ванредне 

ситуације, контролу и обавештавање 
      

      220     Цивилна одбрана       

        132 424 Специјализоване услуге 1,470,000.00   1,470,000.00 

        133 512 Машине и опрема 67,276,920.00   67,276,920.00 

            Извори финансирања за функцију 220:       

          01 Приходи из буџета 1,470,000.00   68,746,920.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
67,276,920.00   68,746,920.00 

            Функција 220: 68,746,920.00   68,746,920.00 

            Извори финансирања за пројекат 0602-7001:       

          01 Приходи из буџета 1,470,000.00   1,470,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
67,276,920.00   67,276,920.00 

            Свега за пројекат 0602-7001: 68,746,920.00   68,746,920.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       
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          01 Приходи из буџета 733,972,080.00 0.00 733,972,080.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
67,276,920.00 0.00 67,276,920.00 

            Свега за Програм 15: 851,249,000.00 0.00 851,249,000.00 

                    

    0501       
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И 

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
      

    
0501-

0001 
      Енергетски менаџер       

      530     Смањење загађености       

        134 454 Субвенције приватним предузећима  30,000,000.00   30,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 530:       

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

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
10,000,000.00  10,000,000.00 

            Функција 530: 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0501-0001: 
      

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

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
10,000,000.00  10,000,000.00 

            Свега за програмску активност 0501-0001: 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 17:       

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

     15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
10,000,000.00  10,000,000.00 

            Свега за Програм 17: 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 
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Извори финансирања за Градску управу без 

индиректних корисника: 
      

          01 Приходи из буџета 2,697,529,000.00 0.00 2,697,529,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 292,819,580.00 0.00 292,819,580.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
94,280,420.00 1,335,000.00 95,615,420.00 

            
Свега за Градску управу без индиректних 

корисника: 
3,084,629,000.00 1,335,000.00 3,085,964,000.00 

                    

4 1         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО       

    1502       ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-

0001     
  Управљањем развојем туризма       

      473     Туризам       

        135 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,900,000.00   6,900,000.00 

        136 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,190,000.00   1,190,000.00 

        137 413 Накнаде у натури 288,000.00   288,000.00 

        138 415 Накнаде трошкова за запослене 225,000.00   225,000.00 

        139 421 Стални трошкови 1,400,000.00   1,400,000.00 

        140 423 Услуге по уговору 4,127,000.00   4,127,000.00 

        141 424 Специјализоване услуге 500,000.00   500,000.00 

        142 425 Текуће поправке и одржавање 650,000.00   650,000.00 

        143 426 Материјал 250,000.00   250,000.00 

        144 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 100,000.00   100,000.00 

        145 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,000,000.00   3,000,000.00 

        146 511 Зграде и грађевински објекти 100,000.00   100,000.00 

        147 512 Машине и опрема 500,000.00   500,000.00 

        148 523 Залихе робе за даљу продају 1,000,000.00   1,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 20,230,000.00   20,230,000.00 
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            Функција 473: 20,230,000.00 0.00 20,230,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1502-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 20,230,000.00   20,230,000.00 

            Свега за програмску активност 1502-0001: 20,230,000.00 0.00 20,230,000.00 

                    

    
1502-

0002     
  Промоција туристичке понуде       

      473     Туризам       

        149 421 Стални трошкови 500,000.00   500,000.00 

        150 422 Трошкови путовања 400,000.00   400,000.00 

        151 423 Услуге по уговору 6,000,000.00   6,000,000.00 

        152 426 Материјал 100,000.00   100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 473:       

          01 Приходи из буџета 7,000,000.00   7,000,000.00 

            Функција 473: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

                    

            
Извори финансирања за програмску активност 

1502-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 7,000,000.00   7,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1502-0002: 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 4:       

          01 Приходи из буџета 27,230,000.00   27,230,000.00 

            Свега за Програм 4: 27,230,000.00 0.00 27,230,000.00 

                    

4 2         ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА       

    2002       ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ       
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2002-

0002 
      

Функционисање и остваривање предшколског 

васпитања и образовања 
      

      911     Предшколско образовање       

        153 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 310,250,000.00   310,250,000.00 

        154 412 Социјални доприноси на терет послодавца 51,700,000.00   51,700,000.00 

        155 413 Накнаде у натури 1,625,000.00   1,625,000.00 

        156 414 Социјална давања запосленима 7,000,000.00   7,000,000.00 

        157 415 Накнаде трошкова за запослене 13,000,000.00   13,000,000.00 

        158 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,300,000.00   5,300,000.00 

        159 421 Стални трошкови 37,540,000.00 360,000.00 37,900,000.00 

        160 422 Трошкови путовања 300,000.00 1,050,000.00 1,350,000.00 

        161 423 Услуге по уговору 3,440,000.00 500,000.00 3,940,000.00 

        162 424 Специјализоване услуге 2,250,000.00 10,000.00 2,260,000.00 

        163 425 Текуће поправке и одржавање 6,950,000.00 850,000.00 7,800,000.00 

        164 426 Материјал 54,476,000.00 10,170,000.00 64,646,000.00 

        165 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,200,000.00 50,000.00 3,250,000.00 

        166 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 180,000.00 10,000.00 190,000.00 

        167 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000.00 100,000.00 600,000.00 

        168 511 Зграде и грађевински објекти 2,700,000.00   2,700,000.00 

        169 512 Машине и опрема 3,500,000.00 900,000.00 4,400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 466,911,000.00   466,911,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   13,000,000.00 13,000,000.00 

          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 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
5,000,000.00   5,000,000.00 

            Функција 911: 503,911,000.00 14,000,000.00 517,911,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 

2002-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 466,911,000.00   466,911,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   13,000,000.00 13,000,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
5,000,000.00   5,000,000.00 

            Свега за програмску активност 2002-0002: 503,911,000.00 14,000,000.00 517,911,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 466,911,000.00   466,911,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   13,000,000.00 13,000,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
5,000,000.00   5,000,000.00 

            Свега за Програм 8: 503,911,000.00 14,000,000.00 517,911,000.00 

                    

4 3         
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА ЉУБОМИР 

НЕНАДОВИЋ ВАЉЕВО 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        170 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,400,000.00   16,400,000.00 

        171 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,750,000.00   2,750,000.00 

        172 413 Накнаде у натури 50,000.00   50,000.00 

        173 414 Социјална давања запосленима 750,000.00 10,000.00 760,000.00 
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        174 415 Накнаде трошкова за запослене 500,000.00 50,000.00 550,000.00 

        175 421 Стални трошкови 3,000,000.00 90,000.00 3,090,000.00 

        176 422 Трошкови путовања 50,000.00 100,000.00 150,000.00 

        177 423 Услуге по уговору 110,000.00 285,000.00 395,000.00 

        178 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 10,000.00 610,000.00 

        179 426 Материјал 350,000.00 280,000.00 630,000.00 

        180 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате   25,000.00 25,000.00 

        181 511 Зграде и грађевински објекти 3,800,000.00   3,800,000.00 

        182 512 Машине и опремa 300,000.00 80,000.00 380,000.00 

        183 515 Нематеријална имовина 700,000.00   700,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 29,360,000.00   29,360,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   930,000.00 930,000.00 

            Функција 820: 29,360,000.00 930,000.00 30,290,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 29,360,000.00   29,360,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   930,000.00 930,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 29,360,000.00 930,000.00 30,290,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        184 423 Услуге по уговору 450,000.00 90,000.00 540,000.00 

        185 424 Специјализоване услуге 470,000.00 100,000.00 570,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 920,000.00   920,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   190,000.00 190,000.00 

            Функција 820: 920,000.00 190,000.00 1,110,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 920,000.00   920,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   190,000.00 190,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 920,000.00 190,000.00 1,110,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 30,280,000.00   30,280,000.00 

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

            Свега за Програм 13: 30,280,000.00 1,120,000.00 31,400,000.00 

                    

4 4         НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО       

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        186 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22,230,000.00 3,120,000.00 25,350,000.00 

        187 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,700,000.00 520,000.00 4,220,000.00 

        188 413 Накнаде у натури 60,000.00 100,000.00 160,000.00 

        189 414 Социјална давања запосленима   500,000.00 500,000.00 

        190 415 Накнаде трошкова за запослене 750,000.00 100,000.00 850,000.00 

        191 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200,000.00 50,000.00 250,000.00 

        192 421 Стални трошкови 4,420,000.00 700,000.00 5,120,000.00 

        193 422 Трошкови путовања 40,000.00 500,000.00 540,000.00 

        194 423 Услуге по уговору  890,000.00 1,740,000.00 2,630,000.00 

        195 425 Текуће поправке и одржавање 870,000.00 1,400,000.00 2,270,000.00 

        196 426 Материјал 330,000.00 1,420,000.00 1,750,000.00 

        197 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате   150,000.00 150,000.00 

        198 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100,000.00 100,000.00 200,000.00 
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        199 512 Машине и опрема 500,000.00 880,000.00 1,380,000.00 

        200 515 Нематеријална имовина 150,000.00 500,000.00 650,000.00 

        201 523 Залихе робе за даљу продају   600,000.00 600,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 34,240,000.00   34,240,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,800,000.00 1,800,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   2,580,000.00 2,580,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8,000,000.00 8,000,000.00 

            Функција 820: 34,240,000.00 12,380,000.00 46,620,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 34,240,000.00   34,240,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,800,000.00 1,800,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   2,580,000.00 2,580,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   8,000,000.00 8,000,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 34,240,000.00 12,380,000.00 46,620,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        202 422 Трошкови путовања 60,000.00 100,000.00 160,000.00 

        203 423 Услуге по уговору 410,000.00 300,000.00 710,000.00 

        204 424 Специјализоване услуге 250,000.00 960,000.00 1,210,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 720,000.00   720,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   200,000.00 200,000.00 

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

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

            Функција 820: 720,000.00 1,360,000.00 2,080,000.00 
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Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 720,000.00   720,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   200,000.00 200,000.00 

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

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

            Свега за програмску активност 1201-0003: 720,000.00 1,360,000.00 2,080,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 34,960,000.00   34,960,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,000,000.00 2,000,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти   2,740,000.00 2,740,000.00 

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

            Свега за Програм 13: 34,960,000.00 13,740,000.00 48,700,000.00 

                    

4 5         ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО       

    1201       
ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        205 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16,750,000.00   16,750,000.00 

        206 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,790,000.00   2,790,000.00 

        207 413 Накнаде у натури 90,000.00   90,000.00 

        208 414 Социјална давања запосленима 420,000.00   420,000.00 

        209 415 Накнаде трошкова за запослене 590,000.00   590,000.00 

        210 421 Стални трошкови 6,250,000.00 900,000.00 7,150,000.00 

        211 422 Трошкови путовања 50,000.00 50,000.00 100,000.00 

        212 423 Услуге по уговору 1,600,000.00 200,000.00 1,800,000.00 

        213 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00 180,000.00 780,000.00 
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        214 426 Материјал 600,000.00 190,000.00 790,000.00 

        215 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате   10,000.00 10,000.00 

        216 512 Машине и опрема 300,000.00 100,000.00 400,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 30,040,000.00   30,040,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,530,000.00 1,530,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   100,000.00 100,000.00 

            Функција 820: 30,040,000.00 1,630,000.00 31,670,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 30,040,000.00   30,040,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   1,530,000.00 1,530,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   100,000.00 100,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 30,040,000.00 1,630,000.00 31,670,000.00 

                    

    
1201-

0002 
      

Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
      

      820     Услуге културе       

        217 423 Услуге по уговору 1,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 

        218 424 Специјализоване услуге 1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 

        219 426 Материјал 200,000.00   200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,700,000.00   2,700,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,800,000.00 2,800,000.00 

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500,000.00 500,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   200,000.00 200,000.00 

            Функција 820: 2,700,000.00 3,500,000.00 6,200,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002: 
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          01 Приходи из буџета 2,700,000.00   2,700,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,800,000.00 2,800,000.00 

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500,000.00 500,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   200,000.00 200,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0002: 2,700,000.00 3,500,000.00 6,200,000.00 

                    

    
1201-

7001 
      Пројекат: Тешњарске вечери       

      820     Услуге културе       

        220 423 Услуге по уговору 5,000,000.00 200,000.00 5,200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

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

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   200,000.00 200,000.00 

            Функција 820: 5,000,000.00 200,000.00 5,200,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-7001:       

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

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   200,000.00 200,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7001: 5,000,000.00 200,000.00 5,200,000.00 

                    

    
1201-

7002 
      Пројекат: Ваљевски џез фестивал       

      820     Услуге културе       

        221 423 Услуге по уговору 2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

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

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100,000.00 100,000.00 
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            Функција 820: 2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-7002:       

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

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100,000.00 100,000.00 

            Свега за пројекат 1201-7002: 2,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 

                    

    
1201-

4001 
      Пројекат: Дочек Нове године       

      820     Услуге културе       

        222 423 Услуге по уговору 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Функција 820: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4001:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

            Свега за пројекат 1201-4001: 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

                    

    
1201-

7003 
      Пројекат: Дечија недеља       

      820     Услуге културе       

        223 423 Услуге по уговору 150,000.00 100,000.00 250,000.00 

        224 426 Материјал 20,000.00   20,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 170,000.00   170,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   100,000.00 100,000.00 

            Функција 820: 170,000.00 100,000.00 270,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-7003:       

          01 Приходи из буџета 170,000.00   170,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   100,000.00 100,000.00 
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            Свега за пројекат 1201-7003: 170,000.00 100,000.00 270,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 41,410,000.00   41,410,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,430,000.00 4,430,000.00 

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   800,000.00 800,000.00 

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

            Свега за Програм 13: 41,410,000.00 5,530,000.00 46,940,000.00 

                    

4 6         
МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 

ВАЉЕВО 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        225 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11,400,000.00 240,000.00 11,640,000.00 

        226 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,960,000.00 40,000.00 2,000,000.00 

        227 413 Накнаде у натури 30,000.00   30,000.00 

        228 414 Социјална давања запосленима 750,000.00   750,000.00 

        229 415 Накнаде трошкова за запослене 346,000.00 90,000.00 436,000.00 

        230 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350,000.00   350,000.00 

        231 421 Стални трошкови 1,090,000.00 95,000.00 1,185,000.00 

        232 422 Трошкови путовања   120,000.00 120,000.00 

        233 423 Услуге по уговору 200,000.00 320,000.00 520,000.00 

        234 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 216,000.00 316,000.00 

        235 426 Материјал 50,000.00 329,000.00 379,000.00 

        236 512 Машине и опрема   120,000.00 120,000.00 
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            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 16,276,000.00   16,276,000.00 

          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 

            Функција 820: 16,276,000.00 1,570,000.00 17,846,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 16,276,000.00   16,276,000.00 

          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: 16,276,000.00 1,570,000.00 17,846,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        237 423 Услуге по уговору 200,000.00 380,000.00 580,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   280,000.00 280,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   100,000.00 100,000.00 

            Функција 820: 200,000.00 380,000.00 580,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 200,000.00   200,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   280,000.00 280,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 100,000.00 100,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 200,000.00 380,000.00 580,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       
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          01 Приходи из буџета 16,476,000.00   16,476,000.00 

          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 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   100,000.00 100,000.00 

            Свега за Програм 13: 16,476,000.00 1,950,000.00 18,426,000.00 

                    

4 7         
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

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) 12,762,000.00 1,840,000.00 14,602,000.00 

        239 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,225,000.00 350,000.00 2,575,000.00 

        240 413 Накнаде у натури 40,000.00 100,000.00 140,000.00 

        241 414 Социјална давања запосленима 330,000.00 400,000.00 730,000.00 

        242 415 Накнаде трошкова за запослене 326,000.00   326,000.00 

        243 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 450,000.00   450,000.00 

        244 421 Стални трошкови 1,300,000.00 1,015,000.00 2,315,000.00 

        245 422 Трошкови путовања   800,000.00 800,000.00 

        246 423 Услуге по уговору 2,100,000.00 650,000.00 2,750,000.00 

        247 425 Текуће поправке и одржавање   140,000.00 140,000.00 

        248 426 Материјал 100,000.00 700,000.00 800,000.00 

        249 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате   55,000.00 55,000.00 

        250 512 Машине и опрема   550,000.00 550,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 19,633,000.00   19,633,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,300,000.00 6,300,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   300,000.00 300,000.00 
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            Функција 820: 19,633,000.00 6,600,000.00 26,233,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 19,633,000.00   19,633,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,300,000.00 6,300,000.00 

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

            Свега за програмску активност 1201-0001: 19,633,000.00 6,600,000.00 26,233,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        251 424 Специјализоване услуге 3,500,000.00 3,500,000.00 7,000,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 600,000.00   600,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000.00 500,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
2,900,000.00 3,000,000.00 5,900,000.00 

            Функција 820: 3,500,000.00 3,500,000.00 7,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 600,000.00   600,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   500,000.00 500,000.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
2,900,000.00 3,000,000.00 5,900,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 3,500,000.00 3,500,000.00 7,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 20,233,000.00   20,233,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   6,800,000.00 6,800,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0.00 300,000.00 300,000.00 
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          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
2,900,000.00 3,000,000.00 5,900,000.00 

            Свега за Програм 13: 23,133,000.00 10,100,000.00 33,233,000.00 

                    

4 8         МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО       

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        252 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,956,000.00   2,956,000.00 

        253 412 Социјални доприноси на терет послодавца 510,000.00   510,000.00 

        254 413 Накнаде у натури 20,000.00   20,000.00 

        255 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00   80,000.00 

        256 421 Стални трошкови 840,000.00   840,000.00 

        257 422 Трошкови путовања 60,000.00   60,000.00 

        258 423 Услуге по уговору  280,000.00   280,000.00 

        259 425 Текуће поправке и одржавање 400,000.00   400,000.00 

        260 426 Материјал 150,000.00   150,000.00 

        261 512 Машине и опрема 150,000.00   150,000.00 

        262 515 Нематеријална имовина 500,000.00   500,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,946,000.00   5,946,000.00 

            Функција 820: 5,946,000.00 0.00 5,946,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 5,946,000.00   5,946,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 5,946,000.00 0.00 5,946,000.00 
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1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        263 423 Услуге по уговору 2,400,000.00   2,400,000.00 

        264 424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,450,000.00   2,450,000.00 

            Функција 820: 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 2,450,000.00   2,450,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 8,396,000.00   8,396,000.00 

            Свега за Програм 13: 8,396,000.00 0.00 8,396,000.00 

                    

4 9         
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО 

РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        265 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,945,000.00   2,945,000.00 

        266 412 Социјални доприноси на терет послодавца 492,000.00   492,000.00 

        267 413 Накнаде у натури 40,000.00   40,000.00 

        268 415 Накнаде трошкова за запослене 80,000.00   80,000.00 

        269 421 Стални трошкови 750,000.00   750,000.00 

        270 423 Услуге по уговору 800,000.00   800,000.00 
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        271 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00   150,000.00 

        272 426 Материјал 140,000.00   140,000.00 

        273 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 40,000.00   40,000.00 

        274 512 Машине и опрема 150,000.00   150,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,587,000.00   5,587,000.00 

            Функција 820: 5,587,000.00 0.00 5,587,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 5,587,000.00   5,587,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 5,587,000.00 0.00 5,587,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
      

      820     Услуге културе       

        275 423 Услуге по уговору 760,000.00   760,000.00 

        276 424 Специјализоване услуге 50,000.00   50,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 810,000.00   810,000.00 

            Функција 820: 810,000.00 0.00 810,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 810,000.00   810,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 810,000.00 0.00 810,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 6,397,000.00   6,397,000.00 

            Свега за Програм 13: 6,397,000.00 0.00 6,397,000.00 
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4 10         
ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

КУЛТУРЕ АБРАШЕВИЋ 
      

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

0001 
      Функционисање локалних установа културе       

      820     Услуге културе       

        277 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2,310,000.00   2,310,000.00 

        278 412 Социјални доприноси на терет послодавца 385,000.00   385,000.00 

        279 415 Накнаде трошкова за запослене 68,000.00   68,000.00 

        280 421 Стални трошкови 996,000.00 20,000.00 1,016,000.00 

        281 422 Трошкови путовања 30,000.00   30,000.00 

        282 423 Услуге по уговору 1,440,000.00 60,000.00 1,500,000.00 

        283 425 Текуће поправке и одржавање 150,000.00   150,000.00 

        284 426 Материјал 100,000.00 20,000.00 120,000.00 

        285 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 10,000.00   10,000.00 

        286 512 Машине и опрема 150,000.00   150,000.00 

        287 515 Нематеријална имовина 150,000.00   150,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 5,789,000.00   5,889,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   100,000.00   

            Функција 820: 5,789,000.00 100,000.00 5,889,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 5,789,000.00   5,789,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   100,000.00 100,000.00 

            Свега за програмску активност 1201-0001: 5,789,000.00 100,000.00 5,889,000.00 

                    

    
1201-

0003 
      

Унапређење система очувања и представљања 

културно историјског наслеђа 
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      820     Услуге културе       

        288 423 Услуге по уговору 1,500,000.00 142,300.00 1,642,300.00 

        289 424 Специјализоване услуге 0.00 166,510.00 166,510.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   220,000.00 220,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   86,510.00 86,510.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  2,300.00 2,300.00 

            Функција 820: 1,500,000.00 308,810.00 1,808,810.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1201-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   220,000.00 220,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   86,510.00 86,510.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  2,300.00 2,300.00 

            Свега за програмску активност 1201-0003: 1,500,000.00 308,810.00 1,808,810.00 

                    

    
1201-

4002 
      Пројекат: Аброфест       

      820     Услуге културе       

        290 424 Специјализоване услуге 1,200,000.00   1,200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 1,200,000.00   1,200,000.00 

            Функција 820: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

            Извори финансирања за пројекат 1201-4002:       

          01 Приходи из буџета 1,200,000.00   1,200,000.00 

            Свега за пројекат 1201-4002: 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 
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            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 8,489,000.00   8,489,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   320,000.00 320,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   86,510.00 86,510.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
  2,300.00 2,300.00 

            Свега за Програм 13: 8,489,000.00 408,810.00 8,897,810.00 

                    

4 11         УФК ВАЛИС       

    1301       ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-

0004 
      Функционисање локалних спортских установа       

      810     Услуге рекреације и спорта       

        291 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 17,850,000.00 5,350,000.00 23,200,000.00 

        292 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3,000,000.00 890,000.00 3,890,000.00 

        293 413 Накнаде у натури   50,000.00 50,000.00 

        294 414 Социјална давања запосленима 540,000.00 550,000.00 1,090,000.00 

        295 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000.00 150,000.00 1,150,000.00 

        296 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 120,000.00 100,000.00 220,000.00 

        297 421 Стални трошкови 20,810,000.00 420,000.00 21,230,000.00 

        298 422 Трошкови путовања   200,000.00 200,000.00 

        299 423 Услуге по уговору 10,150,000.00 1,150,000.00 11,300,000.00 

        300 424 Специјализоване услуге 100,000.00 1,800,000.00 1,900,000.00 

        301 425 Текуће поправке и одржавање 8,170,000.00 2,520,000.00 10,690,000.00 

        302 426 Материјал 3,870,000.00 1,900,000.00 5,770,000.00 

        303 482 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 

        304 511 Зграде и грађевински објекти 35,000,000.00   35,000,000.00 

        305 512 Машине и опрема 17,500,000.00 1,120,000.00 18,620,000.00 

            Извори финансирања за функцију 810:       
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          01 Приходи из буџета 118,710,000.00   118,710,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   13,000,000.00 13,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3,800,000.00 3,800,000.00 

            Функција 810: 118,710,000.00 16,800,000.00 135,510,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

1301-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 118,710,000.00   118,710,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   13,000,000.00 13,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3,800,000.00 3,800,000.00 

            Свега за програмску активност 1301-0004: 118,710,000.00 16,800,000.00 135,510,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 118,710,000.00   118,710,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   13,000,000.00 13,000,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   3,800,000.00 3,800,000.00 

            Свега за Програм 14: 118,710,000.00 16,800,000.00 135,510,000.00 

                    

4 12         МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    
0602 

      
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
      

    
0602-

0002 
      Функционисање месних заједница       

    
  

160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        306 421 Стални трошкови 2,500,000.00   2,500,000.00 

        307 423 Услуге по уговору 200,000.00   200,000.00 

        308 426 Материјал 100,000.00   100,000.00 

        309 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200,000.00   200,000.00 

            Извори финансирања за функцију 160:       
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          01 Приходи из буџета 3,000,000.00   3,000,000.00 

            Функција 160: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

            
Извори финансирања за програмску активност 

0602-0002: 
      

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

            Свега за програмску активност 0602-0002: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

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

            Свега за Програм 15: 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

          
            Извори финансирања за Раздео 4:       

          01 Приходи из буџета 3,480,021,000.00 0.00 3,480,021,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   41,020,000.00 41,020,000.00 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00 4,240,000.00 36,240,000.00 

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0.00 800,000.00 800,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 292,819,580.00 14,586,510.00 307,406,090.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
102,180,420.00 4,337,300.00 106,517,720.00 

            Свега за Раздео 4: 3,907,021,000.00 64,983,810.00 3,972,004,810.00 

                    

5           
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА 

ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И 

ОСЕЧИНА 

      

    0602       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-

0004 
      Заједничко правобранилаштво       

      330     Судови       

        310 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,800,000.00   6,800,000.00 
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  Укупна јавна 

средства 2022 

        311 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,152,000.00   1,152,000.00 

        312 413 Накнаде у натури 49,000.00   49,000.00 

        313 414 Социјална давања запосленима 150,000.00   150,000.00 

        314 415 Накнаде трошкова за запослене 230,000.00   230,000.00 

        315 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400,000.00   400,000.00 

        316 421 Стални трошкови 280,000.00   280,000.00 

        317 422 Трошкови путовања 70,000.00   70,000.00 

        318 423 Услуге по уговору 50,000.00   50,000.00 

        319 426 Материјал 180,000.00   180,000.00 

        320 512 Машине и опрема 260,000.00   260,000.00 

            Извори финансирања за функцију 330:       

          01 Приходи из буџета 9,621,000.00   9,621,000.00 

            Функција 330: 9,621,000.00 0.00 9,621,000.00 

          
  

Извори финансирања за програмску активност 

0602-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 9,621,000.00   9,621,000.00 

            Свега за програмску активност 0602-0004: 9,621,000.00 0.00 9,621,000.00 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 9,621,000.00   9,621,000.00 

            Свега за Програм 15: 9,621,000.00 0.00 9,621,000.00 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5:       

          01 Приходи из буџета 9,621,000.00   9,621,000.00 

            Свега за Раздео 5: 9,621,000.00 0.00 9,621,000.00 

                    

            Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:       

          01 Приходи из буџета 3,540,000,000.00 0.00 3,540,000,000.00 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   41,020,000.00 41,020,000.00 
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БУЏЕТА 2022                                    

 Средства из 

осталих извора 

2022          

  Укупна јавна 

средства 2022 

          07 Трансфери од других нивоа власти 32,000,000.00 4,240,000.00 36,240,000.00 

          08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0.00 800,000.00 800,000.00 

          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 292,819,580.00 14,586,510.00 307,406,090.00 

          15 
Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из 

ранијих година  
102,180,420.00 4,337,300.00 106,517,720.00 

            Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 3,967,000,000.00 64,983,810.00 4,031,983,810.00 

Члан 10. 

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима: 

 

Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вреднос

т у 

базној  

години 

(2021) 

Очекив

ана 

вреднос

т       

(2022) 

Циљана 

вреднос

т       

(2023) 

Циљана 

вреднос

т       

(2024) 

 Укупна 

планирана 

средства                       

ПЛАН 2022  

Програ

м/ 

Програ

мска 

активно

ст/  

Пројека

т 

1101 

Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Просторни развој 

у  складу са 

плановима 

1.Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

100 100 100 100 
                                 

23,000,000.00  
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2.Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

2. Број 

домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

30 30 30 30 

1101-

0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Повећање 

покривености 

територије планском 

и урбанистчком 

документацијом 

1.Број усвојених 

урбанистичких 

планова 

4 6 6 6 
                                 

23,000,000.00  

1102 

Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове и Бранко 

Вуковић, руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско земљиште 

5.Рационално 

снабдевање водом за 

пиће 

1. Цена воде по М3 37,42 41,16 45,28 49,81 
                              

361,520,000.00  

1102-

0001 

Управљање / 

одржавање 

јавним 

осветљењем 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем  

1.Укупан број 

замена светиљки 

након пуцања лампи 

(на годишњој бази) 

1100 1100 1100 1100 
                                 

87,000,000.00  

1102-

0002 

Одржавање 

јавних 

зелених 

површина 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

1.Динамика уређења 

јавних зелених 

површина 

месечно месечно месечно месечно 
                                 

28,000,000.00  
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1102-

0003 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Максимална 

могућност 

покривености 

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 
                                 

59,000,000.00  

1102-

0004 
Зоохигијена 

Тијана Тодоровић, 

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 

300 320 330 340 
                                 

10,000,000.00  

1202-

0005 

Унапређење, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга, 

одржавања и 

коришћења пијаца 

1.Број опремљених 

пијачних места у 

односу на укупан 

број пијачних места 

предвиђених у 

складу са 

градском/општинск

ом одлуком 

63% 65% 66% 68% 
                                   

5,000,000.00  

1102-

0007 

Производња 

и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

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% 
                                 

30,000,000.00  



 

 

Страна 76                                                Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2021. године    Број 30  

 

1102-

0008 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће  

Бранко  Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове, Зоран 

Митровић директор ЈП 

Колубара 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
2,7 2,3 2,3 2,3 

                              

137,720,000.00  

1102-

7001 

Пројекат: 

''Реконструкц

ија и 

проширење 

примарне 

дистрибутивн

е мреже 

водовода у 

оквиру 

локалног 

водосистема 

Дивчибаре'' 

x x x x x x x 
                                   

4,800,000.00  

1501 

Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове 

1. Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број становника 

града/општине 

који су запослени 

на новим радним 

местима, а 

налазили су се на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних 

према полу и 

старости) 

4300 

(58% ж, 

42% м) 

4300 

(55% ж, 

45% м) 

4000 

(53% ж, 

47% м) 

3700 

(50% ж, 

50% м) 

                              

121,235,000.00  

1501-

0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестицион

ог амбијента 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

1.Степен 

искоришћености 

земљишта/простора 

у индустријским 

зонама 

22% 35% 35% 35% 
                                 

99,900,000.00  
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1501-

0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Тијана Тодоровић, 

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 

60 80 80 80 
                                 

20,000,000.00  

1501-

7001 

Пројекат: 

''Инклузивни 

бизнис 

инкубатор'' 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове  

1. Подршка 

запошљавању 

повратника, Рома и 

других теже 

запошљивих 

категорија кроз 

реализацију програма 

подршке 

запошљавању и 

оснивање 

Инклузивног бизнис 

инкубатора 

1. Број корисника 

који су добили 

подршку кроз 

програм генерисања 

прихода 

 25 25      1,335,000.00 

1502 

Програм 4.  

Развој 

туризма 

Драгана Терзић, члан 

Градског већа и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове 

2.Повећање прихода 

од туризма 

1. Проценат 

повећања броја 

ноћења 

41,45 50 60 65 
                                 

31,830,000.00  

1502-

0001 

Управљање 

развојем 

туризма 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове и Ана 

Марковић, директор 

Туристичке 

организације Ваљево 

1. Повећање 

квалитета туристичке 

понуде и услуге 

1.Проценат 

реализације 

програма развоја 

туризма 

града/општине у 

односу на годишњи 

план 

87% 94% 95% 100% 
                                 

24,830,000.00  
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1502-

0002 

Промоција 

туристичке 

понуде 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове и Ана 

Марковић, директор 

Туристичке 

организације Ваљево 

1.Адекватна 

промоција туристичке 

понуде 

града/општине на 

циљаним тржиштима 

1. Број  

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

19000 19000 20000 21000 
                                   

7,000,000.00  

0101 

Програм 5.  

Пољопривре

да и рурални 

развој 

Милош Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Удео 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

77% 85% 88% 90% 

                                 

94,000,000.00  
1.Удео жена 

носилаца 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава - 

РОДНИ ЦИЉ 

17% 20% 22% 23% 

0101-

0001 

Подршка за 

спровођење 

пољопривред

не политике у 

локалној 

заједници 

Тијана Тодоровић, 

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 

12 15 17 20 
                                   

3,000,000.00  

0101-

0002 

Мере 

подршке 

руралном 

развоју 

Милош Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење 

руралног развоја    

1.Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан 

број 

пољопривредних 

газдинстава  

1500 1600 1700 1800 
                                 

91,000,000.00  



 

 

Страна 79  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2021. године  Број  30 

 

0401 

Програм 6. 

Заштита 

животне 

средине 

 Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природе 

1. Број подручја која 

су проглашена 

заштићеним 

подручјем III 

категорије 

1 2 3 3 

                              

123,238,000.00  

2.Унапређивање 

квалитета елемената 

животне средине 

1.Број дана у току 

године са 

прекорачењем 

граничних 

вредности квалитета 

ваздуха 

140 100 90 90 

2.Вредност укупних 

индикатора буке 
40db 40db 40db 40db 

3.Унапређења 

управљања отпадним 

водама 

1.Број становника 

прикључен на јавну 

канализацију у 

односу на укупан 

број становника 

50% 55% 60% 65% 

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 

50% 55% 60% 65% 

4.Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 8 6 4 



 

 

Страна 80                                                Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2021. године    Број 30  

 

2.Проценат 

рециклираног 

отпада 
10% 40% 55% 60% 

0401-

0001 

Управљање 

заштитом 

животне 

средине   

Александар Пурић, 

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 

                                 

29,600,000.00  

2. Усвојен План 

квалитета ваздуха 
да да да да 

3.Усвојен Акциони 

план заштите од 

буке 

да да да да 

0401-

0002 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне 

средине 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Праћење у складу са 

прописаним 

законским обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 

190 

месечно 

190 

месечно 

190 

месечно 

200 

месечно 

                                   

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 

90% 95% 95% 100% 

0401-

0003  

Заштита 

природе 

Александар Пурић, 

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 

1 2 3 3 
                                   

1,500,000.00  
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0401-

0004 

Управљање 

отпадним 

водама 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине, 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

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 

50% 55% 60% 65% 
                                 

66,500,000.00  

0401-

0006 

Управљање 

осталим 

врстама 

отпада 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Одрживо 

управљање осталим 

врстама отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" депонија 
10 8 6 4 

                                 

15,638,000.00  

2.Количина 

прикупљеног 

осталог отпада 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

30000 

t/год 

0401-

7001 

Пројекат:  

Смањење 

загађења 

земљишта 

насталог 

услед емисије 

од дивљих 

депонија 

изградњом 

Еко - паркића 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове  

1.Очување површине 

и функције земљишта 

као природног 

ресурса и ублажавање 

штетне промене које 

су настале услед 

стварања дивљих 

депонија 

1.Број очишћених 

депонија 
7 4 3 1 

                                   

5,000,000.00  
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0701 

Програм 7. 

Организациј

а саобраћаја 

и 

саобраћајна 

инфраструкт

ура  

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо-

економском развоју 

1.Дужина 

изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

града  

20 50 50   
                              

775,450,000.00  

 0701-

0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструкту

ре 

Бранко Вуковић, 

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

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 

5 7 8 8 
                              

685,450,000.00  

0701-

0004 

Јавни градски 

и приградски 

превоз 

путника 

Тијана Тодоровић, 

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  

1.019.50

0 

1.100.00

0 

1.150.00

0 

1.200.00

0 

                                 

44,000,000.00  

0701-

0005 

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

Тијана Тодоровић, 

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 

446 400 390 380 
                                 

46,000,000.00  
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2002 

Програм 8.  

Предшколск

о васпитање  

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1. Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем - 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Проценат 

уписане деце у 

односу на број 

укупно пријављене 

деце             

69                                  70                                71 75 

                              

517,911,000.00  
 

2. Проценат 

уписаних 

девојчица у односу 

на број укупно 

пријављене деце 

 

68 69 70 71 

 2002-

0002 

Функциониса

ње и 

остваривање 

предшколско

г васпитања и 

образовања 

Споменка Ђуровић 

вд.директора ПУ 

Милица Ножица 

1. Обезбеђени 

адекватни  услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом уз 

повећан обухват 

1. Просечан број 

деце у групи (јасле) 

 16 16 16 16 

                              

517,911,000.00  

2. Просечан број 

деце у групи 

(предшколски) 

28 28 28 28 

3. Просечан број 

деце у групи 

(припремни 

предшколски 

програм/ппп) 

15 15 15 15 

2003 

Програм 9.  

Основно 

образовање 

и васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1. Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем - 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено према 

полу) 

3228м, 

2989ж 

3169м, 

2825ж 

3188м, 

2849ж 

3183м, 

2850ж 

                              

188,949,000.00  

2003-

0001 

Функциониса

ње основних 

школа 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

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 

8,74м, 

7,80ж 

8,67м, 

8,25ж 

8,67м, 

7,92ж 

                              

188,949,000.00  
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 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 

и васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1. Обезбеђен 

потребан обухват 

седњошколског 

образовања - 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број деце која су 

обухваћена 

средњим 

образовањем 

(разложен по 

разредима и полу) 

1802м,2

091ж 

1752м, 

2047ж 

1737м, 

2067ж 

1749м, 

2057ж 

                                 

88,098,000.00  

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 

Функциониса

ње средњих 

школа 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1. Унапређиење 

квалитета образовања 

у средњим школама 

1. Број ученика који 

похађају 

ваннаставне 

активности у односу 

на укупан број 

ученика 

1908/393

0 

1638/379

9 

1643/380

4 

1653/380

6 

                                 

88,098,000.00  

0902 

Програм 11.  

Социјална  и 

дечја 

заштита 

Радоица Рстић, 

председник Савета за 

интегралну социјалну 

политику у граду 

Ваљеву 

1. Унапређење 

квалитета услуга 

социјалне заштите 

1.Проценат 

лиценцираних 

пружалаца услуге 

у односу на укупан 

број подржаних 

пружалаца услуге 

44 44 46 46 
                              

249,025,000.00  

 0902-

0001 

Једнократне 

помоћи и 

други облици 

помоћи 

 Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

заштите сиромашних 

1.Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

0,76 0,73 0,73 0,73 
                                 

29,530,000.00  
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2.Проценат грађана 

који добијају 

новчане накнаде и 

помоћи у натури у 

складу са Одлуком 

о социјалној 

заштити у односу на 

укупан број грађана 

0,45 0,50 0,50 0,50 

0902-

0002 

Породични и 

домски 

смештај, 

прихватилиш

та и друге 

врсте 

смештаја 

Марко Јевтић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђење услуге 

смештаја 

1. Број корисника 

услуга смештаја 

прихватилишта 

0 40 40 40 
                                 

22,000,000.00  

 0902-

0005 

Обављање 

делатности 

установа 

социјалне 

заштите 

Катарина Милићевић, 

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.) у односу на 

укупан број грађана 

1,17 1,17 1,17 1,17 

                                 

70,307,000.00  
2. Повећана 

сигурност жена од 

родно заснованог 

насиља у породици и 

у партнерским 

односима - РОДНИ 

ЦИЉ 

1.Број пријава 

насиља 
110 110 105 105 

0902-

0016  

Дневне 

услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1. Подстицање 

развоја разноврсних 

социјалних и других 

услуга у заједници  

1.Број 

удружења/хуманита

рних организација 

које добијају 

средства из буџета 

града/општине 

17 18 18 18 
                                   

9,000,000.00  

0902-

0017  

Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне 

услуге 

Зора Бојичић, 

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 

заштитепредвиђени

х Одлуком о 

социјалној заштити 

- укупно 

11 11 11 11 
                                 

36,622,000.00  
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 0902-

0018 

Подршка 

реализацији 

програма 

Црвеног 

крста 

Мирослав Ђукић, 

секретар Црвеног крста 

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 

39 45 45 45 
                                   

2,400,000.00  

 0902-

0019 

Подршка 

деци и 

породици са 

децом 

Зора Бојичић, 

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 
                                 

66,136,000.00  

0902-

0021 

Подршка 

особама са 

инвалидитето

м 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за старије и 

одрасле са 

инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 1 

                                 

13,030,000.00  

2.Број корисника 

услуга 
160 165 165 170 

1801 

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

Добривоје Грујичић, 

члан Градског већа 

1.Унапређивање 

здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

82100 82100 82100 82100 
                                 

40,400,000.00  
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1801-

0001  

Функциониса

ње установа 

примарне 

здравствене 

заштите 

др Бојана Јанковић, в.д. 

директора Дома 

здравља Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат 

реализације планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

ПЗЗ 

100% 100% 100% 100% 
                                 

38,000,000.00  

1801-

0002 

Мртвозорств

о 

Јелица Стојановић шеф 

Одсека  имовинско-

правне и стамбене 

послове 

x x x x x x 
                                   

2,400,000.00  

1201 

Програм 13.  

Развој 

културе и 

информисањ

а 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца 

програма који 

доприносе 

остваривању 

општег интереса у 

култури који су 

одржани на 1000 

становника 

180 200 280 350 
                              

220,089,810.00  

1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Mатична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке "Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 
                                 

30,290,000.00  

1201-

0001 

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Народни 

музеј 

Јелена Николић Лекић, 

директор Народног 

музеја 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

23/769 25/769 25/769 25/769 
                                 

46,620,000.00  

1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

др Ксенија Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

1123 1123 1123 1123 
                                 

26,233,000.00  
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1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Међуопштин

ски 

историјски 

архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

13/769 13/769 13/769 13/769 
                                 

17,846,000.00  

1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

1.6 1.6 1.6 1.6 
                                 

31,670,000.00  

1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе  

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

0.0024 0.0032 0.0032 0.0032 
                                   

5,946,000.00  

1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Интернацион

ални 

уметнички 

студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац Мића 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе 

у односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
                                   

5,587,000.00  

1201-

0001  

Функциониса

ње локалних 

установа 

културе -

Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1.Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета установа 

културе 

1.Издвајање из 

буџета за 

подстицање развоја 

културе 

5279000 6433000 6493000 6493000 
                                   

5,889,000.00  
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 1201-

0002 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва

-конкурси у 

култури, 

самостални 

уметници   

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Средства 

планирана у буџету 

града 

8000000 8000000 8000000 8000000 
                                   

5,800,000.00  

 1201-

0002 

Јачање 

културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва

-Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

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 
                                   

6,200,000.00  

 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа - 

Унапређење 

аматерског 

културног и 

уметничког 

стваралаштва

, Задужбина 

Д.Максимови

ћ 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број публикација 

о културном 

наслеђу по 

становнику 

25 25 25 25 

                                   

1,900,000.00  

1.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифеста

ција по становнику 

350 400 450 450 
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 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа- 

Матична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке "Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних 

програма  

50 50 50 50 
                                   

1,110,000.00  

 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа-

Народни 

музеј 

Јелена Николић Лекић, 

директор Народног 

музеја 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних 

програма  

55 20/40 25/45 30/50 

                                   

2,080,000.00  

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/укупан 

број посетилаца 

музеја 

8000 
2000/200

00 

2500/250

00 

3000/300

00 

 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа-

Завод за 

заштиту  

споменика 

др Ксенија Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

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 ЈЛС 

20% 20% 20% 20% 
                                   

7,000,000.00  
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 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа-

Међуопштин

ски 

историјски 

архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који 

су учествовали у 

програмима 

културне 

продукције 

уметничког 

стваралаштва  

2600 2600 2600 2600 
                                      

580,000.00  

 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа-

Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број 

реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних 

програма  

25 25 25 30 
                                   

2,450,000.00  

 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа-

Интернацион

ални 

уметнички 

студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац Мића 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број 

реализованих 

програма који 

промовишу локално 

културно наслеђе у 

односу на број 

планираних 

програма 

16 17 18 19 
                                      

810,000.00  
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 1201-

0003 

Унапређење 

система 

очувања и 

представљањ

е културно-

историјског 

наслеђа-

Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1.Подстицање развоја 

културе код младих 

1.Број програма за 

младе 
20 30 32 35 

                                   

1,808,810.00  

1201-

0004 

Остваривање 

и 

унапређивањ

е јавног 

интереса у 

области 

јавног 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1.Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја из 

области друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

1.Број програмских 

садржаја подржаних 

на конкурсима 

јавног информисања 

16 25 27 30 
                                 

10,000,000.00  

 1201-

7001 

Пројекат: 

Тешњарске 

вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

културно 

туристичких 

потенцијала 

1. Број посетилаца  39000 39000 39000 40000 

                                   

5,200,000.00  

2. Број програма   60 61 62 63 

 1201-

7002 

Пројекат: 

Ваљевски џез 

фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање 

интересовања за џез 

музику 

1. Број посетилаца 

на фестивалу 
2900 2900 2900 2900 

                                   

2,100,000.00  
2. Број учесника на 

фестивалу   
140 140 140 140 

1201-

4001 

Пројекат: 

Дочек Нове 

године 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Организовање 

музичко забавног 

програма 

1. Број посетилаца   8000 8000 8000 
                                   

1,500,000.00  
2. Број програма   60 60 60 
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 1201-

7003 

Пројекат: 

Дечија 

недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

стваралаштва младих 

и неговање права 

деце 

1. Број програма 85 85 85 90 

                                      

270,000.00  
2. Број учесника  7500 8000 8000 8000 

 1201-

4002 

Пројекат: 

Аброфест 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1. Постицање развоја 

културе код младих 

1.Број програма за 

младе 
20 30 32 35 

                                   

1,200,000.00  

1301 

Програм 14.  

Развој 

спорта и 

омладине 

Владимир Мишковић, 

члан Градског већа 

1.Обезбеђивање 

услова за бављење 

спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине - 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број жена 

чланова спортских 

организација и 

удружења 

500 525 550 575 
                              

253,010,000.00  

 1301-

0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организација

ма, 

удружењима 

и савезима 

Владимир Мишковић, 

члан Градског већа 

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 

50 51 55 60 
                                 

83,000,000.00  

 1301-

0002 

Подршка 

предшколско

м и школском 

спорту 

Владимир Мишковић, 

члан Градског већа 

1. Унапређење 

предшколског и 

школског спорта 

1. Број програма 

којима се реализују 

активности 

школског спорта 

20 21 22 23 
                                   

3,000,000.00  

1301-

0004 

Функциониса

ње локалних 

спортских 

установа 

Жељко Остојић, 

директор УФК Валис 

1.Обезбеђивање 

услова за рад 

установа из области 

спорта 

1.Број спортских 

организација који 

користе услуге 

установе из области 

спорта 

21 22 23 24 
                              

135,510,000.00  

1301-

0005 

Спровођење 

омладинске 

политике 

Бранко Вуковић,  

руководилац Одељења 

за грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру, 

Владимир Мишковић, 

члан Градског већа 

1.Унапређење 

спортске 

инфраструктуре 

1.Број изгрђених, 

реконструисаних 

спортских 

игралишта 

2 3 3 4 
                                 

31,500,000.00  
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0602 

Програм 15. 

Опште 

услуге 

локална 

самоуправа 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града Ваљева 

1. Одрживо управно 

и финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и 

интегритет 

локалног буџета 

x x x x 
                              

863,870,000.00  

0602-

0001  

Функциониса

ње локалне 

самоуправе и 

градских 

општина 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града Ваљева, 

Драган Мојсиловић 

руководилац Одељења 

за заједничке послове и 

Јелица Стојановић  

шеф Одсека  

имовинско-правне и 

стамбене послове 

x x x x x x 
                              

674,412,080.00  

 0602-

0002 

Функциониса

ње месних 

заједница 

Славица Цветиновић,  

шеф Одсека за МК и 

МЗ 

x x x x x x 
                                   

3,000,000.00  

0602-

0003 

Сервисирање 

јавног дуга 

Жељко Табашевић, 

руководилац Одељења 

за финансије 

1.Одржавање 

финансијске 

стабилности града 

Ваљева и 

финансирање 

капиталних 

инвестиција 

1.Учешће издатака 

за сервисирање дуга 

у текућим 

приходима мање 

или једнако 15% 

0 2,41 0 0 
                                 

85,590,000.00  

 0602-

0004 

Градско  

правобранила

штво 

Правобранилац 

Драгана Лабус 

1.Заштита 

имовинских права и 

интереса 

града/општине 

1.Број предмета у 

раду 

правобранилаштва 

2000 2050 2100 2100 
                                   

9,621,000.00  

0602-

0009 

Текућа 

буџетска 

резерва 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града Ваљева и 

Жељко Табашевић, 

руководилац Одељења 

за финансије 

x x x x x x 
                                 

12,000,000.00  
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0602-

0010 

Стална 

буџетска 

резерва 

Небојша Петронић, 

Начелник Градске 

управе Града Ваљева и 

Жељко Табашевић, 

руководилац Одељења 

за финансије 

x x x x x x 
                                 

10,500,000.00  

0602-

7001 

Пројекат: 

Интегрисана 

решења за 

ванредне 

ситуације, 

контролу и 

обавештавањ

е 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове  

1.Побољшање 

превентивног система 

заштите, контроле и 

обавештења у 

области безбедности 

1.Број система за 

обавештавање и 

узбуњивање 

  22 22 22 
                                 

68,746,920.00  

2101 

Програм 16: 

Политички 

систем 

локалне 

самоуправе 

Лазар Гојковић, 

градоначелник града 

Ваљева и Снежана 

Ракић, председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа политичког 

система локалне 

самоуправе 

x x x x x 
                                 

50,358,000.00  

2101-

0001 

Функциониса

ње 

скупштине 

Бранка Росић, секретар 

Скупштине, Биљана 

Ковачевић 

руководилац Одељења 

за послове органа града 

1.Функционисање 

локалне скупштине 

1.Број седница 

скупштине 
12 12 12 12 

                                 

25,094,000.00  

2101-

0002 

Функциониса

ње извршних 

органа 

Лазар Гојковић, 

градоначелник града 

Ваљева 

2.Функционисање 

извршних органа 

1.Број седница 

извршних органа 
24 24 24 24 

                                 

25,264,000.00  
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2101 

Програм 17 - 

Енергетска 

ефикасност 

и обновљиви 

извори 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове  

1.Смањење 

потрошње енергије  

1. Укупна 

потрошња 

примарне енергије 

у јавним зградама 

(ТЕН) 

830,20 900 950 960 
                                 

30,000,000.00  

0501-

0001 

Енергетски 

менаџер 

Тијана Тодоровић, 

руководилац Одељења 

за локални развој, 

привреду и комуналне 

послове  

1.Успостављање 

система енергетског 

менаџмента 

1.Израђен попис 

јавних зграда са 

карактеристикама 

95 120 150 170 
                                 

30,000,000.00  

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 
                           

4,031,983,810.00  
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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 2022. 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 

2021. 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 2021. 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 2021. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2021. години, а 

неизвршене у току 2021. године, преносе се у 

2022. 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. 

 



 

 

Страна 99  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2021. године  Број  30 

 

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 2022. 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 2022. годину и 

пројекцијама за 2023. и 2024. 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 2021. године 

Број запослених 

на неодређено 

Број 

запослених на 

одређено 

Укупан број 

запослених 

   

1 

Органи и службе локалне власти 222 43 265 

Изабрана лица  10 10 

Постављена лица  4 4 

Запослени 222 29 251 

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 

29 6 35 

1. УФК Валис 24 4 28 

Постављена лица  1 1 

Запослени 24 3 27 

2. Туристичка организација 

Ваљева 
5 2 7 

Постављена лица  1 1 

Запослени 5 1 6 

4 

Предшколске установе 315 35 350 

Постављена лица  1 1 

Запослени 315 34 349 

5 Нове установе и органи 0 0 0 

6 

Укупно за све кориснике буџета 

који се финансирају  са економских 

класификација 411 и 412 

646 100 746 

 
Изабрана лица 

 
10 10 

 
Постављена лица 

 
15 15 

 
Запослени 646 75 721 

 

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 2022. 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 2022. године 

средства која нису утрошена за финансирање 

расхода у 2022. години, која су овим 

корисницима пренета у складу са Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2022. 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 

2022. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1063/2021-06 

 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА  

Проф.др Снежана Ракић,с .р .  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење о Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2022. 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 (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/16 - др. закон и 47/2018) 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 2022. 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) и Закона о локалној  

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018). 

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, 

- Друге накнаде у складу са законом, 

- Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје прописане 
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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 

њеној територији: 

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 2022. годину 

планирани су приходи и примања са 

нераспоређеним вишком прихода из ранијих 

година у износу 3.967.000.000 динара и  

64.983.810 динара прихода из осталих извора 

што укупно износи 4.031.983.810 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 2.047.010.000 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. Одлуком о буџету за 2022. 

годину овај приход је планиран у износу од 

1.715.000.000 динара. Порез на приходе од 

самосталних делатности је планиран у износу од 

226.500.000 динара.  

Порез на приходе од имовине планиран је у 

износу од 3.010.000 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 

102.500.000 динара.   

Порез на имовину је планиран у износу од 

499.000.000 динара. Порез на имовину 

обвезника који воде пословне књиге (правна 

лица, предузетници) и обвезника који не воде 
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пословне књиге (физичка лица) планиран је у 

износу од 365.000.000 динара, порез на наслеђе 

и поклон 29.000.000 динара, док је порез на 

пренос апсолутних права на непокретности 

планиран у износу од 91.000.000 динара, а порез 

на пренос апсолутних права на моторним 

возилма 14.000.000 динара. 

Порези на добра и услуге су планирани у 

износу од 138.220.000 динара. 

Комунална такса за држање музичких уређаја и 

приређивање музичког програма у 

угоститељским објектима планирана је у износу 

од 100.000 динара, локалне комуналне таксе за 

коришћење рекламних паноа у износу од 

500.000 динара.  

Комунална такса за држање моторних друмских 

и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина планирана је у износу од 

70.000.000 динара. Накнада  за промену намене 

пољопривредног земљишта планирана је у 

износу од 4.000.000 динара. Накнада од емисија 

SO2, NO2, прашкасте материје и произведени 

или одложени отпад планирана је у износу од 

2.000.000 динара. Боравишна такса је планирана 

у износу од 8.600.000 динара. Општинске и 

градске накнаде планиране су у укупном износу 

од 53.000.000 динара. Из ове групе прихода 

најзначајнији је приход од накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине који је планиран у 

износу 40.000.000 динара.  

Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору планирана је у износу од 

45.000.000 динара.  

Текући ненаменски трансфери у ужем смислу 

од Републике у корист нивоа градова планирани 

су у складу са Законом о буџету Републике 

Србије за 2022. годину. 

Приходи од имовине су планирани у износу од 

187.680.000 динара. Приходи буџета града од 

камата планирани су у износу од 1.500.000 

динара. Приходи од накнада за коришћење 

ресурса и резерви минералних сировина 

планирани су у износу од 30.000.000 динара. 

Комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама или испред пословног 

простора у пословне сврхе планирана је у 

износу од 2.000.000 динара, накнада за 

коришћење грађевинског земљишта 2.000.000 

динара, допринос за уређивање грађевинског 

земљишта 150.000.000 динара, док су приходи 

од накнаде за коришћење дрвета планирани у 

износу од 2.000.000 динара. 

Приходи од продаје добара и услуга су 

планирани у укупном износу 114.773.000 

динара. Овој групи прихода припадају приходи 

од продаје добара и услуга од стране 

индиректних корисника који су планирани у 

износу од 34.970.000 динара,  приходи од закупа 

који су планирани у износу од 10.500.000 

динара, приходи остварени по основу пружања 

услуге боравка деце у предшколској установи у 

износу од 50.000.000 динара, градске 

административне таксе у износу од 1.500.000 

динара, таксе за озакоњење објеката 3.000.000 

динара, приходи које својом делатношћу 

остваре органи и организације града у износу од 

8.000.000 динара, а приход индиректних 

корисника који остварују додатним 

активностима планиран је у износу од 6.800.000 

динара. 

Приходи од новчаних казни и одузете 

имовинске користи планирани су у износу од 

51.210.000 динара од којих се 46.000.000 динара 

односе на средства од наплаћених новчаних 

казни за прекршаје у саобраћају, док је 

5.000.000 динара планирано на име прихода од 

новчаних казни за прекршаје по прекршајном 

налогу и казни изречених у управном поступку.  

Мешовити и неодређени приходи су 

планирани у укупном износу од 89.536.000 

динара и односе се на приходе по основу 

уговора о концесији, 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 20.300.000 

динара и односе се на продају непокретности и 

земљишта.  

II ЈАВНИ РАСХОДИ  

Одлуком о буџету града Ваљева за 2022. годину 

планирани су расходи и издаци у износу од 

3.967.000.000 динара, као и 64.983.810 динара 

расхода и издатака из других извора, што 

укупно износи 4.031.983.810 динара. 

Планирана маса средстава за плате по овој 

одлуци је пројектована у складу са Упутством 

за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 

2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. 

годину, које је донео Министар надлежан за 

послове финансија.  
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МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА ЗА 2022. ГОДИНУ 

Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. године 

из извора 01 

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 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

1 

Органи и 

службе 

локалне 

власти 265 325,355,375     307 317,317,880 0   0   

      Изабрана 

лица 10       10   0   0   

      Постављена 

лица  4       7   0   0   

      Запослени 251       290   0   0   

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         94 97,192,064 2,185,700 3.200.000 94 102,565,000 0 2,190,000 2 2,170,000 

      Постављена 

лица  8       8   0   0   

      Запослени 86       86   0   2   

3 

Остале 

установе из 

области 

јавних служби 

које се 

финансирају 

из буџета 35 28,242,842 0 0 34 28,940,000 0 3,615,000 0 0 
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. године 

из извора 01 

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 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

(навести назив 

установе):                                                                                   

1.Туристичка 

организација 

Ваљево 7 7,424,022     7 8,090,000 0   0   

      Постављена 

лица  1       1   0   0   

      Запослени 6       6   0   0   

2.УФК 

''Валис'' 28 20,818,820     27 20,850,000 0 3,615,000 0   

      Постављена 

лица  1       1   0   0   

      Запослени 27       26   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 2021. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. године 

из извора 01 

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 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

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 376 359,882,626     396 361,950,000 0   0   
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Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. године 

из извора 01 

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 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 05-

08 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-08 

установе  

Постављена 

лица 1       1   0   0   

Запослени 375       395   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 2021. 

године и планирана пројекција за период XI-XII према 

Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским 

класификацијама 411 и 412 

Редни 

број 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан број 

зап. у 

октобру 

2021. године 

из извора 01 

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 

2022. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

године из 

извора 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

04 

Укупан 

планиран 

број зап. у 

децембру 

2022. 

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 412 770 810,672,906 2,185,700 2,920,000 831 810,772,880 0 5,805,000 2 2,170,000 

 

      Изабрана 

лица 10       10   0   0   

 

      Постављена 

лица  15       18   0   0   

       Запослени 745       803   0   2   
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Што се тиче расходне стране у општем делу буџета 

расходи и издаци су исказани по основним 

наменама, као и по функционалној класификацији.  

Расходи и издаци који су финансирани из општих 

прихода структуирани су на следећи начин: 

Расходи за запослене чине око 21,96% укупно 

планираних расхода и планирани су  у складу са 

фискалним правилима и Упутством министра 

финансија. 

Расходи за коришћење роба и услуга са учешћем од 

око 28,28% у укупно планираним расходима и 

издацима имајући у виду да су у оквиру ове 

категорије расхода планирана и средства за текуће 

одржавање комуналне инфраструктуре. 

Расходи за отплату камата са 0,01%, субвенције са 

4,87%, донације и трансфери са 10,21%, накнаде за 

социјалну заштиту из буџета са 3,10%, остали 

расходи (дотације, порези, обавезне таксе, казне и 

пенали, новчане казне и пенали по решењу судова и 

накнада штете) са 7,21%, капитални издаци са 

21,64% и издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине са 2,14%. 

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 2022. годину 

средства су распоређена на следећи начин: 

Програм 1 Становање, урбанизам и просторно 

планирање - сектор Урбанизам и просторно 

планирање опредељено је 23.000.000 динара; 

Програм 2 Комуналне делатности - сектор 

Економска и развојна политика опредељено је 

361.520.000 динара; 

Програм 3 Локални економски развој - сектор 

Економска и развојна политика опредељено је 

119.900.000 динара 1.335.000 динара из осталих 

извора; 

Програм 4 Развој Туризма - сектор Економска и 

развојна политика опредељено је 31.830.000 динара; 

Програм 5 Пољопривреда и рурални развој - сектор 

Пољопривреда и рурални развој опредељено је 

94.000.000 динара; 

Програм 6 Заштита животне средине - сектор 

Заштита животне средине  опредељен је износ 

123.238.000,00 динара; 

Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура - сектор Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура опредељен је износ од 775.450.000 

динара; 

Програм 8 Предшколско васпитање - сектор  

Образовање  опредељен је износ од 503.911.000 

динара из буџета и 14.000.000 динара из осталих 

извора; 

Програм 9 Основно образовање - сектор Образовање 

опредељен је износ од 188.949.000 динара; 

Програм 10 Средње образовање - сектор Образовање 

опредељен је износ од 88.098.000 динара; 

Програм 11 Социјална и дечја заштита - сектор 

Социјалне заштите опредељен  је износ од 

249.025.000 динара из буџета;  

Програм 12 Здравствена заштита  - сектор Здравство 

опредељен је износ од 40.400.000 динара;  

Програм 13 Развој културе и информисања - сектор 

Култура, комуникације и медији опредељен је износ 

од 187.241.000 динара из буџета и 32.848.810 динара 

из осталих извора;  

Програм 14 Развој спорта и омладине - сектор Спорт 

и омладина опредељен је износ од 236.210.000 

динара из буџета и 16.800.000 динара из осталих 

извора;  

Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе - 

сектор Опште услуге јавне управе опредељен је 

износ од 863.870.000 динара из буџета; 

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе - 

сектор Политички систем јавне управе опредељен је 

износ од 50.358.000 динара из буџета;  

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије – сектор Смањење загађености 

опредељен је износ од 30.000.000 динара. 

У посебном делу буџета приказани су расходи и 

издаци у укупном износу од 3.967.000.000 динара 

буџетских средстава и средстава из осталих извора у 

износу од 64.983.810 динара, а распоређују се по 

програмима у оквиру раздела и глава, и то: 

 

Раздео 1 – Скупштина Града 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  

Програмска активност 2101-000 – Функционисање 

скупштине 
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За редовне трошкове изабраних, постављених и 

запослених лица у Скупштини града, накнаде 

члановима комисија, медијско праћење активности 

Скупштине и финансирање политичких партија 

распоређене су апропријације у укупном износу од 

25.094.000 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 7.280.000 динара. 

Средства су распоређена за исплату плата и 

трошкова превоза запослених лица 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 17.984.000 динара. Поред зарада запослених са 

овог раздела финансирају се и стални трошкови, 

трошкови путовања, услуге по уговору 

(информисање јавности, накнаде комисијама, услуге 

превођења, услуге ревизије, 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 

23.000.000 динара намењена су за израду планске 

документације и израду урбанистичких пројеката. У 

2022. години планирана је измена и допуна 

Просторног плана града Ваљева, План генералне 

регулације ЦЕНТАР, План генералне регулације за 

село Попучке, урбанистички пројекат за МРС 

гасоводне мреже у Граду Ваљеву, урбанистички 

пројекат за СРЦ Сењак, урбанистички пројекат за трг 

Тешњар, урбанистички пројекат за Нову пијацу са 

тргом и подземном гаражом и урбанистички пројекат 

за централни трг на Дивчибарама. 

 

Програм 2 - Комуналне делатности 

 

Програмска активност 1102-0001 - 

Управљање/одржавање јавним осветљењем - 

Планирана су средства у укупном износу од 

87.000.000 динара и односи се на одржавање, 

изградњу и пројектовање јавне расвете, утрошак 

електричне енергије за семафоре и јавну расвету.  

 

Програмска активност 1102-0002 - Одржавање 

јавних зелених површина – Апропријација је 

планирана у износу од 28.000.000 динара за набавку 

и одржавање цвећа, дрвећа, декоративног шибља, 

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 59.000.000 динара за дератизацију, 

дезинсекцију и чишћење и прање улица, као и за 

санитарно чишћење. 

 

Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена – 

Износ од 10.000.000 динара намењен за 

функционисање азила који је у надлежности ЈКП 

''Видрак''. 

 

Програмска активност 1102-0005 - Уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца -  Апропријација од 

5.000.000 динара је намењена за субвенционисање 

ЈКП ''Полет''. 

 

Програмска активност 1102-0007 - Производња и 

дистрибуција топлотне енергије – Планирана су 

средства у износу од 30.000.000 динара за набавку 

енергента за ЈКП ''Топлана''. 

 

Програмска активност 1102-0008 - Управљање и 

одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање 

водом за пиће – Опредељена су средства у износу од 

61.200.000 динара за редовно одржавање сеоских 

водовода и црпне станице бушотинe изворишта на 

Дивчибарама, реконструкцију градске водоводне 

мреже, изградњу водоводне мреже "Жабари", 

изградњу водоводне мреже "Жабари" II фаза 

(повезивање корисника са Крчмара), изградњу 

резервоара и црпне станице "Жабари" и 

хидромашинску опрему резервоара ЦС "Жабари"; 

11.500.000 динара за капиталну субвенцију за 

набавку водомера за ЈКП ''Водовод''; 7.420.000 

динара за капиталну субвенцију ЈП ''Стубо Ровни'', 

као и 57.600.000 динара за услугу управљања 

хидросистемом акумулације ''Стубо – Ровни'' које ЈП 

''Стубо Ровни'' фактурише граду Ваљеву. 
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Пројекат 1102-7001 – „ Реконструкција и проширење 

примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру 

локалног водосистема Дивчибаре “ – Средства су 

планирана у износу од 4.800.000 динара за учешће 

града за стручни надзор на Пројекту који финансира 

Канцеларија за управљање јавним улагањима.  

 

Програм 3 - Локални економски развој 

 

Програмска активност 1501-0001 - Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента – 

Апропријација у износу од 99.900.000 динара је 

намењена за улагање у  Индустријску  зону.  

 

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 2022. годину који реализује Национална 

служба за запошљавање. 

 

Пројекат 1501-7001 – ''Инклузивни бизнис 

инкубатор'' – Планирана су неутрошена средства од 

донације из 2021. године у износу од 1.335.000 

динара. Средства су одобрена на конкурсу 

Иницијатива за инклузију фаза 3 од стране Немачке 

организације за међународну сарадњу (GIZ) у оквиру 

пројекта Инклузија Рома и других маргинализованих 

група у Србији. 

 

Програм 4 - Развој туризма 

 

Програмска активност 1502-0001 - Управљање 

развојем туризма – Планирани износ од 4.600.000 

динара намењен је за пројекте који подстичу 

афирмацију привредно-туристичких манифестација 

града Ваљева у 2022. години, за редовно одржавање 

аутоматске метеоролошке станице и опреме на 

Дивчибарама као и за израду пројектне 

документације за Визиторски центар на реци Градац. 

 

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. 

 

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке 

руралном развоју – Средства у износу од 16.000.000 

динара су намењена за пословање предузећа 

''Агроразвој – ваљевске долине'' доо Ваљево, а износ 

од 75.000.000 динара су субвенције за 

пољопривреднике у складу са Програмом подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево за 2022. 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 1.600.000 динара опредељена за 

израду Акционог плана побољшања квалитета 

ваздуха за 2022. годину, израду Акционог плана 

побољшања квалитета површинских вода, израду 

Годишњег извештаја за ваздух за 2021. годину, као и 

за финансирање пројеката из области заштите и 

унапређења животне средине путем конкурса. 

Средства у износу од 7.000.000 динара планирана су 

за набавку топлотних подстаница за прикључивање 

објеката на ДСГ, чиме би се укинуо већи број 

појединачних индивидуалних котларница. Средства 

у износу од 20.000.000 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.  

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 1.500.000 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 - Средства у износу од 66.500.000 

планирана су за израду пројектно-техничке 

документације за постројење за прераду отпадних 

вода и фекалне канализације, за израду техничке 

документације за изградњу постројења за 

пречишћавање отпадних вода у Индустријској зони, 

изградњу постројења за пречишћавање одпадних 

вода у Индустријској зони, за пројектовање и 

изградњу кишне и фекалне канализационе мреже и 

стручни надзор. 

 

Програмска активност 0401-0006 - Управљање 

осталим врстама отпада - Средства у износу од  

8.500.000 динара планирана су за примарну 

селекцију отпада, за активности на уклањању 
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дивљих депонија и израду техничке документације 

за обезбеђење простора за депоновање земље из 

ископа и грађевинског отпада на територији града 

Ваљева и Дивчибара, док су средства у износу од 

7.138.000 динара планирана за капиталне субвенције 

''ЕКО ТАМНАВА''.  

 

Пројекат 0401-7001 – „Смањење загађења земљишта 

насталог услед емисије од дивљих депонија 

изградњом Еко – паркића“ – Средства су планирана 

у износу од 5.000.000 динара за завршетак пројекта 

чија реализација је започета у 2021. години.  

 

Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре  

 

Програмска активност 0701-0002 - Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре - 

Распоређене су апропријације у укупном износу од 

685.450.000 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 2022. годину.  

 

Програмска активност 0701-0004 - Јавни градски и 

приградски превоз путника - Апропријација у износу 

од 44.000.000 динара ће се реализовати за 

функционисање градског превоза.  

 

Програмска активност 0701-0005 – Унапређење 

безбедности саобраћаја – Планиран је укупан износ 

средстава од 46.000.000 динара која се реализују у 

складу са Програмом за рад Савета за безбедност на 

путевима на територији града Ваљева за 2022. 

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 46.000.000 динара: 

- 9.500.000 динара је опредељено за  дневнице за рад 

Савета, трошкове усавршавања чланова Савета, за 

едукацију деце о безбедном понашању у саобраћају и 

набавку виртуелног полигона за децу, за едукацију у 

области саобраћајног образовања за предшколце и 

основце и за израду Стратегије безбедности 

саобраћаја на путевима града Ваљева за период 2021. 

– 2025.;  

- 2.300.000 динара је опредељено за израду пројекта 

техничког регулисања саобраћаја у зони школа и 

идентификацију црних тачака;  

- 4.900.000 динара је опредељено за поправке и 

одржавање саобраћајне сигнализације (сигурни 

путеви од куће до школе);  

- за кампању за унапређење безбедности учесника у 

саобраћају и набавку опреме за контролу и 

регулисање саобраћаја опредељен је износ од 

6.955.000 динара;   

- за поставку видео надзора за аутоматско 

препознавање таблица, за дуални радарски систем, за 

набавку безбедоносних седишта за децу и за 

рачунаре, штампаче и лап топ за Полицијску управу 

опредељено је укупно 22.345.000 динара. 

 

Програм 9 – Основно образовање 

 

Програмска активност 2003-0001 – реализација 

делатности основног образовања - Апропријације у 

укупном износу од 188.949.000 динара су намењене 

функционисању 15 основних школа и финансирању 

заједничких трошкова такмичења ученика, 

социјалних давања запосленим радницима и за 

трошкове смештаја деце у специјализоване школе 

(Школа Вељко Рамадановић). 

 

Финансирање се врши на основу Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 

6/20) и Закона о основном образовању и васпитању 

(''Службени гласник РС'' број 55/13, 101/17, 10/19, 

27/18-др.закон).  

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 наведног планиране су и следеће значајније 

инвестиције: 

У ОШ ''Андра Савчић'' планирано је 720.000 динара 

за замену ламперије и поправке електроинсталација;  

У ОШ ''Нада Пурић'' планирана је уградња 

сатабилног система за детекцију пожара у износу од 

2.733.000 динара; 

У ОШ ''Сестре Илић'' планирана је замена лед 

панела, замена олука, ламината и молерско 

фарбарски радови у износу од 800.000 динара; 

У ОШ ''Десанка Максимовић'' планирана је санација 

санитарног чвора у износу од 1.620.000 динара; 

У ОШ ''Здравко Јовановић'', Поћута планирана је 

набавка котла на чврсто грејање у износу од 520.000 

динара; 
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Преглед расподеле трансфера основним школама 

Р. бр ШКОЛА Укупно 

1 Прва основна школа 16.705.000 

2 ОШ Владика Николај 14.820.000 

3 ОШ Андра Савчић 16.680.000 

4 ОШ Нада Пурић 15.299.000 

5 ОШ Сестре Илић 14.325.000 

6 ОШ Милован Глишић 16.268.000 

7 ОШ Десанка Максимовић 13.769.000 

8 ОШ Милош Марковић Лесковице 7.940.000 

9 ОШ Илија Бирчанин Ставе 9.210.000 

10 ОШ Драгољуб Илић Драчић 13.533.000 

11 ОШ Стеван Филиповић Дивци 9.890.000 

12 ОШ Здравко Јовановић Поћута 7.645.000 

13 ОШ Свети Сава Попучке 6.135.000 

14 ОШ Прота Матеја Ненадовић Бранковина 10.840.000 

15 ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица 11.680.000 

16 Социјална давања запосленима у основном образовању 2.000.000 

17 Такмичења ученика 2.030.000 

18 
Трошкови смештаја деце у специјализоване школе (Школа Вељко 

Рамадановић) 
180.000 

УКУПНО: 188.949.000 
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Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. 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 88.098.000 динара за функционисање 6 

средњих школа и финансирање заједничких 

трошкова такмичења ученика и социјалних давања 

запосленим радницима.  

Финансирање се врши на основу Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19 и 

6/20) и  Закона о средњем образовању и васпитању 

(''Службени гласник РС'', број 55/13, 101/17, 27/18-

др.закон, 6/20 и 52/21). 

 

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 редовних трошкова за функционисање 

средњих школа планиране су и следеће инвестиције: 

У Техничкој школи је планирана санација дела 

фасаде у износу од 100.000 динара; 

У Економској школи је планирана реконструкција 

кабинета информатике у износу од 500.000 динара; 

У Ваљевској гимназији планирана је санација 

фискултурне сале 910.000; 

У Средњој музичкој школи планирана је замена 

столарије 300.000 динара. 

 

Преглед расподеле трансфера средњим школама 

Р.бр. ШКОЛА Укупно 

1 Техничка школа 20.872.000 

2 Економска школа 14.515.000 

3 Ваљевска гимназија 14.569.000 

4 Пољопривредна школа 15.317.000 

5 Медицинска школа 11.990.000 

6 Средња музичка школа 7.805.000 

7 Социјална давања запосленмима 1.200.000 

8 Такмичења ученика 1.830.000 

УКУПНО: 88.098.000 

 

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину су и аналитички планови 

средњих школа (Табела 2). 

 

Програм 11 – Социјална и дечја заштита  

 

Програмска активност 0902-0001- Једнократне 

помоћи и други облици помоћи - Распоређена су 

средства у износу од 29.530.000 динара за 

једнократне помоћи, Народну кухињу, Комесаријат 

за избеглице, РВИ и породице палих бораца након 

1990. године, 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). 

 

Програмска активност 0902-0002 – Породични и 

домски смештај, прихватилиште и друге врсте 

смештаја – Планирана су средства у износу од 

2.000.000 динара за нову услугу смештај у 

прихватилиште у Геронтолошком центру и 

20.000.000 динара за Стручни надзор над изградњом 

Геронтолошког центра. 

 

Програмска активност 0902-0005 – Обављање 

делатности установе социјалне заштите – Планиране 

апропријације у укупном износу од 70.307.000 

динара за финансирање текућих расхода Центра за 

социјални рад и накнада из буџета за субвенције за 

социјално становање, помоћ у кући за стара лица, 

једнократне помоћи, трошкове сахрањивања и 

бесплатну ужину за ученике од првог до четвртог 

разреда основних школа чије су породице корисници 

социјалне помоћи или дечјег додатка.  

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. 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 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 – 

Планирана је апропријација у износу од 34.622.000 

динара за пружање услуга дневног боравка, клуба 

ОСИ, помоћ у кући, лични пратилац детета, 

породични сарадник, СОС телефон и саветовалишта 

за брак и породицу и нову услугу ургентни смештај и 

прихватилиште, а апропријација у износу од 

2.000.000 динара за оброке у Дневном боравку. 

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).  

 

Програмска активност 0902-0018 - Подршка 

реализацији програма Црвеног крста - Распоређена је 

апропријација од 2.400.000 динара на основу Закона 

о Црвеном крсту (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 107/2005) . 

 

Програмска активност 0902-0019 - Подршка деци и 

породицама са децом - Опредељене су апропријације 

у укупном износу од 66.136.000 динара које су 

намењене за рад интерресорне комисије, реализацију 

ЛПА за децу и ЛАП за Роме и накнаду за 

незапослене породиље, посебном подстицају рађања 

деце, финансирање трошкова вантелесне оплодње, 

чланарине за мајке трећег детета, као и бесплатни 

уџбеници за ученике првог разреда основне школе. У 

оквиру наведених средстава планирана су и средства 

за остваривање права на новчану помоћ  за свако 

прворођено  дете у породици. 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 и 66/21), 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). 

 

Програмска активност 0902-0021 - Подршка особама 

са инвалидитетом - Опредељена је апропријација у 

укупном износу од 13.030.000 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).  

 

Програм 12 - Здравствена заштита 

 

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање 

установа примарне здравствене заштите - 

Aпропријацијe у укупном износу од 38.000.000 

динара су распоређене за финансирање Дома 

здравља и неизмирених обавеза ЗУ Апотеке Ваљево 

на основу Одлуке о прихватању измирења 

неизмирених обавеза Апотекарске установе Ваљево 

чији је оснивач град Ваљево. За Установу примарне 

здравствене заштите Дом здравља планирана су 

средства у износу од 25.000.000 динара и то за 

кречење амбуланти у Дивцима, Ваљевској Каменици, 

Новом Насељу и Стоматологији, набавку материјала 

и алата и инвентара чија потрошња је увећана у 

условима актуелне епидемиолошке ситуације, за 

инвестиционо одржавање амбуланте на Ставама, као 

и за набавку санитетског возила, мерних и 

контролних инструмената, као и опреме за ковид 

амбуланте (апарати, рачунари, штампачи, намештај и 

сл).  

Саставни део образложења Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2022. годину је и аналитички план Дома 

здрвља (Табела 4). 

 

За Апотекарску установу су планирана средства у 

износу од 13.000.000 динара, у складу са Законом о 

здравственој заштити (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 25/19) и Одлуком о прихватању 

измирења неизмирених обавеза здравствених 

установа чији је оснивач Ваљево (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 20/20).  

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 



 

 

Страна 116                                                Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2021. године    Број 30  

 

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, 

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 - Апропријације у износу од 

1.900.000 динара су распоређене 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 - Апропријације су распоређене за 

финансирање конкурса у области информисања у 

износу од 10.000.000 динара, а на основу Закона о 

јавном информисању (''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). 

 

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 83.000.000 

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 – планиране су апропријације у 

укупном износу од 31.500.000 динара. Планирана 

средства ће се користити 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 

изградњу игралишта за баскет и дечјег игралишта у 

Улици Јакова Ненадовића, као и за изградњу, 

односно реконструкцију спортских и дечјих 

игралишта у стамбеним насељима и на јавним 

површинама и усаглашавање постојећих игралишта 

са Правилником о безбедности дечијих игралишта. 

 

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 516.469.000 

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 2022. и Упутством за 

припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. 

годину и пројекцијама за 2023. и 2024. 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 25.000.000 динара. За 

рачунарску опрему, намештај и опремање 

скупштинске сале планирана су средства у износу од 

9.500.000 динара. За капитално одржавање објекта 

(зграда Радио Ваљева) и изградњу споменика 

планиран је износ од 10.000.000 динара. За откуп 

земљишта планирано је 40.000.000 динара.  



 

 

Страна 117  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2021. године  Број  30 

 

У оквиру функционалне класификације 133 – остале 

опште услуге, планирана је апропријација у износу 

од 2.100.000 за накнаду за одводњавање. 

У оквиру функционалне класификације 490 - 

Економски послови некласификовани на другом 

месту планирана су средства у износу од 155.843.080 

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 0602-0003 – Сервисирање 

јавног дуга – планирана су средства у износу од 

85.590.000 динара за отплату кредита из 2021. 

године, у складу са Уговором о кредиту. 

 

Пројекат 0602-7001 – '' Интегрисана решења за 

ванредне ситуације, контролу и обавештавање'' - 

планирана су средства у износу од 68.746.920 динара. 

Средства су планирана за наставак реализације 

пројекта која је започета у 2021. години.  

 

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије 

 

Програмска активност 0501-0001 – Енергетски 

менаџер – Планирана апропријација у износу од 

30.000.000 динара намењена је за финансирање 

учешћа града у реализацији програма енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова. 

 

Глава 1- Туристичка организација Ваљево 

Програм 4 - Развој туризма 

 

Програмска активност 1502-0001 - Управљање 

развојем туризма – Планиране су апропријације у 

укупном износу од 20.230.000 динара које су 

намењене финансирању редовног рада Туристичке 

организације Ваљево.  

 

Програмска активност 1502-0002 - Промоција 

туристичке понуде - Планиран је укупан износ од 

7.000.000 динара који ће се користити за унапређење 

туристичке понуде града на сајмовима туризма и 

манифестацијама. У уквиру 7.000.000 динара 

планираних за ову програмску активност, за 

реализцију манифестације Фестивал дуван чварaкa у 

2022. опредељен је износ од 3.000.000 динара. 

 

Глава 2 - ПУ Милица Ножица 

Програм 8 - Предшколско образовање 

 

Програмска активност 2001-0001 - Функционисање 

предшколске установе - Финансирање се заснива на 

Закону о основама система образовања и васпитања 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 88/17, 

27/18 - др.закон, 10/19 и 6/20)  и Закону о 

предшколском васпитању и образовању (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 18/10, 101/17, 

113/17 - др.закон, 95/18 - др.закон и 10/19). За 

финансирање ове програмске активности 

опредељена су средства буџета града у износу од 

503.911.000 динара и 14.000.000 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. Поред наведених расхода, 

планирана су и средства за уградњу стабилних 

система за дојаву пожара за објекте ''Наша радост'' и 

''Бубамара'', као и средства за набавку опреме за 11 

објеката установе, укључујући и опрему за 

централну кухињу. 

 

Главе од 3 до 10 - Установе културе 

Програм 13 - Развој културе 

 

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање 

локалних установа културе - Износ од 147.471.000 

динара из средстава буџета града и 23.210.000 динара 

из осталих извора су намењене редовном 

функционисању установа културе. Поред Законом 

утврђених обавеза финансираће се и санација влаге у 

објекту Матичне библиотеке у износу од 3.800.000 

динара, као и радови на делу фасаде и терасе на 

објекту Центра за културу у износу од 8.300.000 

динара. 

 

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва - 

апропријације у износу од 2.700.000 динара из 

буџета града и 3.500.000 динара из осталих извора ће 

се користити за финансирање програмских трошкова 

установа културе. 

 

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење 

система очувања и представљања културно - 

историјског наслеђа - апропријације у износу од 

9.500.000 динара из буџета града и 5.738.810 динара 

из осталих извора ће се користити за финансирање 

програмских трошкова установа културе. 

 

Укупно планирана средства за реализацију пројеката 

у култури у износу од 9.870.000 динара из средстава 

буџета и 400.000 динара из осталих извора ће се 
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реализовати пројекти Тешњарске вечери, Ваљевски 

џез фестивал, Дочек Нове године, АБРО ФЕСТ и 

Дечија недеља. 

 

Глава 11- УФК Валис 

Програм 14 - Развој спорта и омладине  

 

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање 

локалних спортских установа - апропријације у 

износу од 118.710.000 динара ће се користити за 

текуће расходе установе из средстава буџета града и 

16.800.000 динара из осталих прихода корисника. 

Поред редовних трошкова Установе финансираће се 

замена паркета у Хали Студент, уградња тартан 

подлоге на отвореном терену Студента, 

хидроизолација  базена у СРЦ Петница, унутрашње 

уређење Дома спорта Генерал Светомир Ђукић. Из 

средстава буџета града планирана је набавка 

трактора за одржавање травнатих површина, 

тобогана за СРЦ Петница, опремање Дома спорта 

Генерал Светомир Ђукић, као и столица за стадионе 

Пети пук и Пећина. 

 

Глава 12 - Месне заједнице 

Програм 15 – Локална самоуправа  

 

Програмска активност 0602-0002 - Функционисање 

месних заједница - апропријација је намењена 

финансирању редовног рада месних заједница. 

Средства за ове намене су планирана у укупном 

износу од 3.000.000 динара. 

Раздео 5 - Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина 

Програм 15 – Локална самоуправа  

 

Програмска активност 0602-0004 – Заједничко 

правобранилаштво – планирани су редовни 

трошкови јавних правобраниоца у оквиру заступања 

интереса Града у укупном износу од 9.621.000 

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 2022. годину. 

Обрађивач 

Одељење за финансије 

Табашевић Жељко 
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      ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА   

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 2.430.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.400.000,00 

    463 421-Стални трошкови 9.235.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 1.330.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 400.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  80.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 600.000,00 
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    463 426-Материјал 700.000,00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
10.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 16.705.000,00 

          

      ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 413-Накнаде у натури 90.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 1.800.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 720.000,00 

    463 421-Стални трошкови 7.570.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 2.850.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 300.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  160.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00 

    463 426-Материјал 500.000,00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова и 

пенали по решењу судова 
30.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 14.820.000,00 

     

          

      ОШ АНДРА САВЧИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 413-Накнаде у натури 275.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 2.350.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.350.000,00 

    463 421-Стални трошкови 8.873.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 1.286.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 333.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  22.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00 

    463 426-Материјал 651.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 720.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 16.680.000,00 

          

      ОШ НАДА ПУРИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   
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  912   Основно образовање   

    463 413-Накнаде у натури 100.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 1.700.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 382.000,00 

    463 421-Стални трошкови 7.640.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 1.200.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 321.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  11.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

    463 426-Материјал 497.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 15.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 2.733.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 15.299.000,00 

          

      ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 413-Накнаде у натури 117.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 2.100.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.210.000,00 

    463 421-Стални трошкови 5.970.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 2.300.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 418.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 1.200.000,00 

    463 426-Материјал 700.000,00 

    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: 14.325.000,00 

          

      ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 413-Накнаде у натури 30.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 1.900.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 750.000,00 

    463 421-Стални трошкови 9.350.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 2.250.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 403.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  25.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 400.000,00 
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    463 426-Материјал 750.000,00 

    463 
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
5.000,00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова 

5.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 16.268.000,00 

          

      ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 413-Накнаде у натури 200.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 1.600.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 750.000,00 

    463 421-Стални трошкови 4.950.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 2.404.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 645.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  10.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 600.000,00 

    463 426-Материјал 650.000,00 

    463 
482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
20.000,00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова 

20.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 1.620.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 13.769.000,00 

          

      ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 415-Накнаде за запослене 2.150.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 600.000,00 

    463 421-Стални трошкови 2.100.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 1.560.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 200.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  140.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 470.000,00 

    463 426-Материјал 550.000,00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
20.000,00 

    463 512-Машине и опрема 150.000,00 

      Свега: 7.940.000,00 
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      ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 415-Накнаде за запослене 2.650.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 670.000,00 

    463 421-Стални трошкови 1.620.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 2.760.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 200.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  170.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 520.000,00 

    463 426-Материјал 450.000,00 

    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 150.000,00 

      Свега: 9.210.000,00 

          

      ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 415-Накнаде за запослене 2.652.000,00 

    463 416-Награде,бунуси и остали расходи 400.000,00 

    463 421-Стални трошкови 5.178.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 3.898.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 305.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  30.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 420.000,00 

    463 426-Материјал 473.000,00 

    463 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и 

камате 
7.000,00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова 

20.000,00 

    463 512-Машине и опрема 150.000,00 

      Свега: 13.533.000,00 

          

      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 230.000,00 

    463 421-Стални трошкови 4.798.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 1.060.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 320.000,00 
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    463 424-Специјализоване услуге  90.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 440.000,00 

    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: 9.890.000,00 

          

      ОШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЋУТА   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 415-Накнаде за запослене 2.000.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 280.000,00 

    463 421-Стални трошкови 1.530.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 2.010.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 160.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  220.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

    463 426-Материјал 370.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 

    463 512-Машине и опрема 670.000,00 

      Свега: 7.645.000,00 

          

      ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 415-Накнаде за запослене 1.800.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 500.000,00 

    463 421-Стални трошкови 1.360.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 1.150.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 200.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  50.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 520.000,00 

    463 426-Материјал 400.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 

    463 512-Машине и опрема 150.000,00 

      Свега: 6.135.000,00 

          

      ОШ ПРОТА М. НЕНАДОВИЋ БРАНКОВИНА   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 415-Накнаде за запослене 3.800.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 660.000,00 

    463 421-Стални трошкови 2.280.000,00 
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    463 422-Трошкови путовања 2.420.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 230.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  270.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 470.000,00 

    463 426-Материјал 550.000,00 

    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 150.000,00 

      Свега: 10.840.000,00 

          

      
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 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 560.000,00 

    463 421-Стални трошкови 2.752.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 4.240.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 280.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  83.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 450.000,00 

    463 426-Материјал 460.000,00 

    463 
483-Новчане казне и пенали по решењу судова 

5.000,00 

    463 512-Машине и опрема 150.000,00 

      Свега: 11.680.000,00 

          

      ОСТАЛЕ ШКОЛЕ   

2003     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ   

2003-0001     Реализација делатности основног образовања   

  912   Основно образовање   

    463 414-Социјална давања запосленима 2.000.000,00 

    463 472-Накнаде из буџета 2.030.000,00 

      Свега: 4.030.000,00 

          

      УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: 188.769.000,00 
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      ТЕХНИЧКА ШКОЛА   
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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 2.700.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 782.000,00 

    463 421-Стални трошкови 15.050.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 120.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 320.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 560.000,00 

    463 426-Материјал 740.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 100.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 20.872.000,00 

          

      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 2.300.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.000.000,00 

    463 421-Стални трошкови 8.650.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 100.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 330.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  40.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 460.000,00 

    463 426-Материјал 770.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 500.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 14.515.000,00 

          

      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 2.140.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.248.000,00 

    463 421-Стални трошкови 8.004.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 290.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 510.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 460.000,00 

    463 426-Материјал 570.000,00 
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    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 7.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 910.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 14.569.000,00 

          

      ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-0001     Реализација делатности средњег образовања   

  920   Средње образовање   

    463 413-Накнаде у натури 120.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 4.377.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.625.000,00 

    463 421-Стални трошкови 7.220.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 400.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  110.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 660.000,00 

    463 426-Материјал 500.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 15.317.000,00 

          

      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 800.000,00 

    463 421-Стални трошкови 6.500.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 80.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 450.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  200.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 560.000,00 

    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: 11.990.000,00 

          

      СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-0001     Реализација делатности средњег образовања   

  920   Средње образовање   

    463 413-Накнаде у натури 650.000,00 

    463 415-Накнаде за запослене 1.650.000,00 

    463 416-Награде,бонуси и остали расходи 880.000,00 
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    463 421-Стални трошкови 2.425.000,00 

    463 422-Трошкови путовања 60.000,00 

    463 423-Услуге по уговору 300.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге  475.000,00 

    463 425-Текуће поправке и одржавање 320.000,00 

    463 426-Материјал 440.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 

    463 511-Зграде и грађевински објекти 300.000,00 

    463 512-Машине и опрема 300.000,00 

      Свега: 7.805.000,00 

          

      ОСТАЛЕ ШКОЛЕ   

2004     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ   

2004-0001     Реализација делатности средњег образовања   

  920   Средње образовање   

    463 414-Социјална давања запосленима 1.200.000,00 

    463 472-Накнаде из буџета 1.830.000,00 

      Свега: 3.030.000,00 

          

      УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 88.098.000,00 
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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 12.326.000,00 

    463 412- Социјални доприноси 2.110.000,00 

    463 413- Накнаде у натури 120.000,00 

    463 414-Социјална давања запосленима 2.000,00 

    463 415- Накнаде за запослене 266.000,00 

    463 416- Награде, бонуси и остали расходи 100.000,00 

    463 421- Стални трошкови 2.200.000,00 

    463 423- Услуге по уговору 1.623.000,00 

    463 424-Специјализоване услуге 100.000,00 

    463 425- Текуће поправке и одржавање 400.000,00 

    463 426- Материјал 350.000,00 
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    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) 

50.000.000,00 

    463 483-Новчане казне и пенали 10.000,00 

    463 512-Машине и опрема 700.000,00 

      УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД: 70.307.000,00 
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      ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   

1801   
  

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА   

1801-0001     
Функционисање примарне здравствене 

заштите 
  

  721   Опште медицинске услуге   

    464 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00 

    464 426-Материјал 1.350.000,00 

    464 511-Зграде и грађевински објекти 4.500.000,00 

    464 512- Машине и опрема 18.330.000,00 

    464 515-Нематеријална имовина 320.000,00 

      УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА: 25.000.000,00 

 

_____________________ 

 

425. На основу члaна 28. став 2., члана 30. став 1. 

члана 32. став 1. и члана 79. став 2. Закона о 

здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 

25/19), члана. 4. и 13. став 1. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 

71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014),члана 9. 

Уредбе о Плану мреже здравствених установа 

("Службени гласник РС", број: 5/20, 11/20, 52/20, 

88/20, 62/21, 69/21, 74/21 и 95/21), члана 20. став 1. 

тачка 4), члана  32. став 1. тачка 8) 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. тач. 12) Статута града Ваљева ("Службени гласник 

града Ваљева", број 5/19), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 28. децембра 2021. године, 

донела је  

 

ОДЛУКУ  

О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА 

„ВАЉЕВО“ 

Члан 1. 

 

Овом одлуком врши се усклађивање 

оснивачког акта - Одлуке о организовању 

Апотекарске установе ''Ваљево'' у Ваљеву као 

Апотеке ''Ваљево'' у Ваљеву („Службени гласник 

општине Ваљево“, број 11/06) и Одлуке о промени 

оснивачког акта Апотеке ''Ваљево'' у Ваљеву 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 4/13, 11/13, 

9/15, 12/16 и 13/16-исправка) са одредбама закона 

којим се уређује здравствена заштита и уредбе којом 

се утврђује План мреже здравствених установа.  

 

Члан 2. 

 

Оснивач Апотекарске установе Ваљево је 

град Ваљево, са седиштем у Ваљеву у улици 

Карађорђева број 64. 

Права оснивача врши Скупштина града 

Ваљева (у даљем тексту: Скупштина града). 
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Члан 3. 

 

Назив апотекарске установе је: Апотекарска 

установа Ваљево ( у даљем тексту: Апотекарска 

установа).  

Седиште Апотекарске установе је у Ваљеву 

у улици Прешернова бб. 

Одлуку о промени назива и седишта 

Апотекарске установе доноси Управни одбор уз 

сагласност оснивача. 

 

Члан 4. 

 

Апотекарска установа је здравствена 

установа са својством правног лица. 

На оснивање, организацију и рад 

Апотекарске установе примењују се прописи о 

јавним службама и здравственој заштити. 

 

Члан 5. 

 

Апотекарска установа обавља апотекарску 

делатност за територију града Ваљева и општина 

Осечина и Љиг, у складу са Уредбом о Плану мреже 

здравствених установа. 

 

Члан 6. 

 

Основна делатност Апотекарске установе 

је: 

47.73 – Трговина на мало фармацеутским 

производима у специјализованим продавницама 

– апотекама. 

 

Апотекарска установа обавља апотекарску 

делатност на примарном нивоу здравствене заштите 

која обухвата: 

1) снабдевање становништва, здравствених 

установа, приватне праксе и других правних лица 

лековима и медицинским средствима, у складу са 

законом; 

2) спровођење превентивних мера за 

очување, заштиту и унапређење здравља 

становништва, односно промоцију здравља, 

превенцију болести и здравствено васпитање; 

3) издавање лекова и медицинских 

средстава, уз давање савета о њиховом чувању, року 

употребе, примени, нежељеним реакцијама и 

интеракцијама, правилној употреби и одлагању; 

4) унапређивање фармакотерапијских мера и 

поступака у рационалној примени лекова и 

медицинских средстава и пружање информација 

општој и стручној јавности о лековима и 

медицинским средствима, у складу са законом; 

5) учешће у изради и спровођењу 

фармакотерапијских протокола; 

6) пријављивање нежељених догађаја и 

нежељених реакција на лекове и медицинска 

средства, односно фалсификованих лекова и 

медицинских средстава, у складу са законом којим 

се уређују лекови и законом којим се уређују 

медицинска средства; 

7) праћење исхода терапије, у циљу 

оптимизације терапије и побољшања исхода лечења, 

праћењем одређених параметара; 

8) указивање на могуће интеракције лекова 

са другим лековима, храном и др., као и избегавање 

нежељеног терапијског дуплирања примене лекова; 

9) израду и издавање магистралних лекова; 

10) повлачење, односно повраћај лекова и 

медицинских средстава из промета на мало у складу 

са законом и смерницама добре праксе у 

дистрибуцији; 

11) управљање фармацеутским отпадом, у 

складу са прописима којима се уређује управљање 

отпадом; 

12) сарадњу са другим здравственим 

радницима у вези са применом лекова и 

медицинских средстава; 

13) друге фармацеутске услуге и послове 

апотекарске делатности, у складу са законом. 

Поред промета лекова и медицинских 

средстава на мало, апотека може вршити промет и 

другим производима за унапређење и очување 

здравља, као и предметима опште употребе у складу 

са законом. 

Листу производа који се, поред лекова и 

медицинских средстава, могу продавати у апотеци, 

прописује министар. 

 

Члан 7. 

 

Средства Апотекарске установе су у јавној 

својини. 

 

Члан 8. 

 

Апотекарска установа стиче средства за рад 

у складу са законом. 

 

Члан 9. 

 

Апотекарска установа, у погледу 

коришћења, управљања и располагања имовином у 

јавној својини, има права, обавезе и одговорности 

утврђене законом.  

Члан 10. 

Скупштина града даје сагласност на: 
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- Статут Апотекарске установе; 

- промену назива и седишта Апотекарске 

установе; 

- програм рада и развоја Апотекарске 

установе; 

- финансијски план Апотекарске установе, у 

делу за који се средства обезбеђују из буџета 

града Ваљева; 

- друге акте, у складу са законом. 

 

Члан 11. 

Оснивач има право и обавезу: 

- да тражи подношење одговарајућих 

извештаја или информација о раду и пословању 

Апотекарске установе и 

- да предузима мере којима се обезбеђују 

услови да Апотекарска установа изврши задатке 

утврђене законом и овом одлуком за територију за 

коју је основана. 

 

Члан 12. 

 

Органи Апотекарске установе су: 

- Директор, 

- Управни одбор, 

- Надзорни одбор. 

 

Члан 13. 

 

Директора Апотекарске установе именује 

Скупштина града на период од четири године и 

може бити поново именован. 

У вршењу послова и овлашћења, директор 

Апотекарске установе организује рад и руководи 

процесом рада, представља и заступа Апотекарску 

установу и одговоран је за законитост рада, у складу 

са законом. 

Уколико директор Апотекарске установе 

није здравствене струке, Апотекарска установа мора 

имати заменика директора здравствене струке.  

За стручно-медицински рад Апотекарске 

установе, ако директор нема завршене интегрисане 

академске студије здравствене струке, одговоран је 

заменик директора. 

Директор подноси Управном и Надзорном 

одбору писмени тромесечни извештај о преузетим 

финансијским обавезама и извршењу финансијског 

плана. 

Директор подноси Управном одбору 

писмени шестомесечни извештај о пословању 

Апотекарске установе. 

Директор присуствује седницама и учествује 

у раду Управног одбора, без права одлучивања. 

 

 

Члан 14. 

Управни одбор Апотекарске установе 

именује Скупштина града на период од четири 

године. 

Управни одбор Апотекарске установе има 

три члана, од којих је један члан из Апотекарске 

установе, а два члана су представници оснивача. 

Мандат свих чланова Управног одбора 

престаје истеком мандата Управног одбора, без 

обзира на промене појединих чланова управног 

одбора. 

Лице може бити члан Управног одбора 

највише у два мандата. 

 

Члан 15. 

 

Управни одбор Апотекарска установе: 

1. доноси статут, уз сагласност оснивача; 

2. доноси друге опште акте, у складу са 

законом; 

3. одлучује о пословању; 

4. доноси програм рада и развоја; 

5. доноси предлог финансијског плана у 

поступку припреме буџета и то по свим изворима 

финансирања и доставља га Републичком фонду за 

здравствено осигурање на сагласност; 

6. усваја годишњи финансијски извештај, у 

складу са законом; 

7. усваја годишњи извештај о попису 

имовине и обавеза; 

8. даје сагласност на завршни рачун; 

9. усваја годишњи извештај о раду и 

пословању; 

10. одлучује о коришћењу средстава, у 

складу са законом; 

11. у случају губитка у пословању без 

одлагања обавештава оснивача; 

12. расписује јавни конкурс и спроводи 

поступак избора кандидата за директора; 

13. обавља и друге послове утврђене 

законом и статутом Апотекарске установе. 

 

Члан 16. 

 

Надзорни одбор Апотекарске установе 

именује Скупштина града на период од четири 

године. 

Надзорни одбор има три члана, од којих је 

један члан из Апотекарске установе, а два члана су 

представници оснивача. 

Мандат свих чланова Надзорног одбора 

престаје истеком мандата Надзорног одбора, без 

обзира на промене појединих чланова Надзорног 

одбора. 

Лице може бити члан Надзорног одбора 

највише у два мандата. 
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Члан 17. 

 

Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Апотекарске установе. 

Надзорни одбор подноси оснивачу извештај 

о свом раду, најмање два пута годишње. 

Извештај из става 2. овог члана обухвата, 

између осталог, извештај о надзору над радом 

директора и Управног одбора, који укључује 

реализацију финансијског плана на основу годишњег 

финансијског извештаја, завршни рачун, годишњи 

извештај о раду и пословању, извештај о коришћењу 

средстава у складу са законом, као и друга питања 

која су од значаја за финансијску одрживост 

Апотекарске установе. 

Члан 18. 

Апотекарска установа ускладиће статут са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана  од дана 

доношења ове одлуке. 

Члан 19. 

Даном доношења ове одлуке престаје да 

важи Одлука о организовању Апотекарске 

установе „Ваљево“ у Ваљеву као Апотеке 

„Ваљево“ у Ваљеву („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 11/06) и Одлука о промени 

оснивачког акта Апотеке „Ваљево“ у Ваљеву 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 4/13, 

11/13, 9/15, 12/16 и 13/16-исправка). 

 

Члан 20. 

Ову одлуку објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:011-283/2021-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

426. На основу члана 18. став 1. Закона о младима 

(„Службени гласник РС“, број 50/11), члана 32.тачка 

20) 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. тачка 31) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/19), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

28. децембра 2021. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се 

Канцеларија за младе града Ваљева, у оквиру 

Кабинета градоначелника. 

Члан 2. 

Седиште Канцеларије за младе града Ваљева 

(у даљем тексту: Канцеларија за младе) је у Ваљеву, 

улица Карађорђева 64. 

Члан 3. 

Средства за оснивање и почетак рада 

Канцеларије за младе обезбеђују се у буџету града 

Ваљева. 

Канцеларија за младе се финансира из 

буџета града Ваљева, као и из других извора, у 

складу са законом. 

Члан 4. 

Циљеви оснивања Канцеларије за младе су: 

1. Стварање услова за квалитетнији живот 

младих на локалном нивоу и њихово учешће у 

савременим токовима друштва; 

2. Промоција и афирмација младих и њихово 

активно укључивање у друштво; 

3. Пружање подршке иницијативама и 

пројектима младих и проналажење начина за 

њихово финансирање; 

4. Промовисање спорта и здравих стилова 

живота; 

5. Укључивање младих у културни и спортски 

живот града Ваљева; 

6. Неформално образовање младих; 

7. Информисање младих о питањима од значаја 

за младе; 

8. Пружање могућности за квалитетно 

провођење слободног времена; 

9. Едуковање младих о проблемима и изазовима 

одрастања; 

10. Промовисање вредности толеранције, 

поштовања људских права и 

равноправности; 

11. Подстицање, развијање, препознавање и 

вредновање постигнућа младих; 

12. Подржавње активне сарадње града Ваљева, 

школа, невладиних организација и 

спортских клубова; 

13. Промовисање вредности волонтерског рада. 

 

Члан 5. 

Задаци Канцеларије за младе су: 
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1. Припрема, израда и праћење реализације 

Локалног акционог плана за младе; 

2. Давање мишљења на нацрте аката које 

доноси Скупштина града о питањима 

значајним за младе; 

3. Израда програма и пројеката који ће се 

креирати и реализовати у зависности од 

потреба младих у граду Ваљеву; 

4. Организовање креативних радионица из 

различитих области; 

5. Организовање различитих врста обука 

младих ради њиховог већег укључивања у 

неформално образовање; 

6. Проналажење нових могућности 

финансирања програма за младе; 

7. Иницирање и обављање других послова од 

интереса за младе, у складу са стратегијом за 

младе која се доноси за Републику Србију. 

 

Члан 6. 

 Послови радног места и компетенције лица 

које ће радити у Канцеларији за младе дефинисаће се 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних места у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг и Осечина, Служби интерне 

ревизије града Ваљева и Служби буџетске 

инспекције града Ваљева. 

Члан 7. 

Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 560-66/2021-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

427. 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, 86/19,126/2020 и 99/21) и члана 37. став 1. 

тачка 38. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19) Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној дана 28. децембра 2021. године, 

донела је 

 

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 и 24/20 ) 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    159.270 

-екстра зона    143.343 

-прва зона    129.008 

-друга зона    116.107 

-трећа зона    104.497 

-четврта зона      94.047 

 

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    238.905 

- екстра зона    215.014 

- прва зона    193.513 
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- друга зона    174.162 

- трећа зона    156.746 

- четврта зона    141.071 

 

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    796.350 

- екстра зона    716.715 

- прва зона    645.043 

- друга зона    580.539 

- трећа зона    522.485 

- четврта зона    470.236 

 

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. 

 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 
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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 наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а примењује се од 1. јануара 2022. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-280/2021-06/1 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 

 

428. На основу члана 20. став 1. тачка 1), члана 32. 

став 1. тачка 4) и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (‘‘Службени гласник РС‘‘ бр.129/20007, 

83/2014- други закон, 101/2016- други закон и 

47/2018), члана 14. став 1. тачка 1) и члана 37. став 1. 

тачка 4) Статута града Ваљева (‘‘Службени гласник 

града Ваљева‘‘ бр.5/2019), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној дана 28. децембра 2021.године 

донела је 
 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 

ОД 2022. ДО 2026. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

Доноси се Локални акциони план за родну 

равноправност града Ваљева за период 2022.-

2026.године. 

 

Члан 2. 

 

Локални акциони план за родну равноправност града 

Ваљева за период од 2022. - 2026. године објавити у 

‘‘Службеном гласнику града Ваљева‘‘. 
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 56-1/2021-09 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 

ПЕРИОД ОД 2022. – 2026. ГОДИНЕ 

УВОД 

 

Родна равноправност је један од основних 

принципа модерног друштва и директно доприноси 

развоју друштва у целини. Политика једнаких 

могућности је једно од главних достигнућа модерног 

човечанства. Родна равноправност подразумева да 

мушкарци и жене имају једнаке предуслове за 

остваривање људских права, да постоје једнаке 

могућности и за жене и за мушкарце да допринесу 

културном, политичком, економском и националном 

напретку, као и да имају идентичне шансе да 

уживају све користи од напретка једне заједнице. 
Устав Републике Србије садржи одредбе 

које се односе на равноправност жена и мушкараца 

од којих је посебно значајан члан 151. у коме се 

гарантује равноправност жена и мушкараца и 

политике једнаких могућности, али и оних одредби 

који град Ваљево дефинишу као град социјалне 

правде. 

Питање положаја жена није само женско 

питање. То је питање целог друштва. И зато треба 

успоставити партнерске односе да би се цело 

друштво равномерно развијало. Да би се тај развој 

постигао потребно је уложити напор за постизање 

радних права жена, заштите жена од насиља, 

остваривање социјалне правде. 

 

1. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ОСТВАРЕНИХ 

СПРОВОЂЕЊЕМ ПРЕТХОДНОГ 

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 

Процес унапређења родне равноправности је 

настављен упркос ванредним приликама изазваним 

епидемијом КОВИД – 19. И у овим околностима на 

наставак процеса унапређења родне равноправности 

утицало је више фактора: континуитет активности 

посебно у областима у којима су у претходном 

периоду активности ефикасно покренуте; 

комбинација различитих облика и начина деловања; 

широка и континуирана мобилизација и висока 

посвећеност различитих актера који учествују у 

имплементацији; солидан нормативни оквир; рад на 

институционализацији и примени стандарда у 

пракси; поступно препознавање родне 

равноправности као приоритетне области од 

националног значаја; садржинска повезаност са 

реформама везаним за Агенду 2030. Генерално 

посматрано, примена претходног Локалног акционог 

плана за родну равноправност била је најефектнија 

када се ради о системском увођењу родне 

перспективе у доношење, спровођење и праћење 

јавних политика, програма и буџета у којој су 

започети процеси значајни за унапређење родне 

равноправности, упркос томе што се нису одвијали 

увек жељеном динамиком.  

У овом периоду уведена је услуга СОС 

телефона за жене жртве породичног насиља. 

Урађена је сертификована обука за сараднице које 

раде на сос телефону током 2019.године. Тако да је 

град Ваљево и Колубарски округ добио 8 обучених 

сарадница , чија је обука плаћена из средстава 

буџета града, затим отворено је психосоцијално и 

правно саветовалиште за жене жртве породичног 

насиља и све то из средстава буџета града током 

2020.године. Сви позиви су анонимни и бесплатни за 

кориснице сос телефона. Услуга је високо 

професионална. Позитивни помаци бележе се у: 

Усвајању или новелирању закона на које се 

дуго чекало, допринели су да се и на локалном 

нивоу, створене претпоставке за унапређење родне 

равноправности и заштиту права жена; 

заступљености жена у локалној скупштини и  

њиховом учешћу у политичком животу и 

институцијама и одлучивању о јавним пословима; 

родно одговорном буџетирању; спречавању и 

санкционисању насиља према женама и насиља у 

породици; извештавању према међународним 

организацијама које надзиру примену међународних 

стандарда родне равноправности (CEDAW Комитет, 

GREVIO група). Нижа ефективност у примени 

Локалног акционог плана за родну равноправност 

забележена је у економском оснаживању жена, 

унапређивању положаја жена из рањивих група и 

родно осетљивом образовању. Благи позитивни 

помаци бележе се у подизању знања и свести о 

значају родне равноправности за развој друштва 

(обуке, благо опадање патријархалних ставова, 

равноправније учешће жена и мушкараца у 

родитељству и економији старања, интегрисање 

родне перспективе у стратешка документа) и у 

унапређeњу интерсекторске координације. 

Ослабљена је, међутим сарадња између институција 

власти и НВО које се баве унапређењем положаја 

жена и родном равноправношћу. Иако је 

заступљеност жена у локалној скупштини повећана, 

и надаље се бележи мали удео жена у извршним 

огранима власти. Нису институционализовани и 

недовољно су развијени механизми координације и 

извештавања на хоризонталној, а посебно на 

вертикалној равни. На умањење ефективности 

Локалног акционг плана за родну равноправност 

утицали су недовољно снажни институционални 

механизми родне равноправности, недостатак или 

кашњење са усвајањем пратећих прописа за примену 

закона и пратећих политика, изостанак јединственог 
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финансијског механизма и механизма за праћење 

уложених ресурса, недостатак неопходних података 

на које би се ослањало сагледавање процеса и 

праћење примене, тешкоће везане за прикупљање 

података, недовољно искоришћен потенцијал 

женских НВО, непостојање трајног формалног 

механизма партнерства и сарадње и НВО. 

2. ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ДОСТИГНУЋА И 

ИЗАЗОВА 

Политика једнаких могућности и 

унапређење родне равноправности један је од 

приоритетних циљева Владе РС у складу са Уставом 

прописаном обавезом државе да гарантује 

равноправност жена и мушкараца и води политику 

једнаких могућности. Континуираним деловањем и 

ангажманом различитих актера који учествују и 

креирању и примени јавних политика у овој области 

у протеклом периоду учињени су значајни помаци на 

унапређењу родне равноправности у областима 

превенције и заштите од родно засноване 

дискриминације и родно заснованог насиља према 

женама и насиља у породици, у области 

безбедности, у увођењу родно одговорног 

буџетирања и заступљености жена у скупштинама на 

локалном нивоу.  

Иако су у протеклом периоду остварени позитивни 

помаци на унапређењу родне равноправности, 

започете процесе треба интензивирати, 

интегрисањем родне перспективе у све јавне 

политике и буџет, директним интервенцијама у 

појединим областима, као и јачењем 

институционалног оквира родне равноправности 

како би се елминисао родни јаз. Кључни изазови у 

овој области су: - Патријархални културни обрасци и 

норме, широко распростањени родни стереотипи и 

предрасуде још увек су доминантни, а ојачан је и 

антиродни дискурс и мизогинија, који се недовољно 

ефикасно сузбијаjу. - Одлагање примене закона, 

кашњење или неусвајање планских докумената па и 

непостојање планских докумената значајних за 

остваривање родне равноправности. - Непотпуно, 

недоследно и неравномерно интегрисање родне 

перспективе у јавне политике (планске документе и 

буџет) у различитим областима значајним за 

остваривање родне равноправности. - Недовољно 

ефикасно и делотворно спровођење постојећих 

политика и мера за унапређење родне 

равноправности. - Недостатак имплементационих 

инструмената и координације активности у овој 

мултисекторској области и ограничени капацитети 

механизама родне равноправности препрека су за 

свеобухватне и координиране активности свих 

актера који учествују у активностима на унапређењу 

родне равноправности и затварању родног јаза. - 

Родни јаз у економији је продубљен. Многи подаци 

релевантни за сагледавање стања у области родне 

равноправности недостају или нису јавно доступни. 

Није успостављен јединствен и стандардизован 

систем прикупљања, евидентирања, праћења и 

размене података на начин да олакшава креирање 

родно одговрних политика. 

Није обезбеђено стабилно, транспарентно и 

одрживо финансирање јавних политика, мера и 

активности на унапређењу родне равноправности, 

као и механизама родне равноправности али и свих 

других актера који у доменима својих надлежности 

учествују у креирању и спровођењу јавних политика 

у овој области.  

3. ДОМАЋИ И МЕЂУНАРОДНИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВНИ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 

3.1. Домаћи оквир 
 

Устав Републике Србије, чланом 15. 

установљава политику једнаких могућности као 

обавезу државе и јемчи равноправност жена и 

мушкараца.  
Највиши правни акт Републике Србије прокламује 

начело једнакости пред Уставом и законом и 

забрањује непосредну и посредну дискриминацију 

на било којој основи, укључујући и дискриминацију 

на основу пола (члан 21. став 3). Гарантује право на 

једнаку законску (члан 21. став 2) и судску заштиту 

(члан 36), правну заштиту свих основних људских 

права свим грађанима и грађанкама без 

дискриминације, укључујући и обраћање 

међународним институцијама у циљу заштите 

зајемчених права (члан 22. став 2). Устав Републике 

Србије предвиђа да Република Србија може увести 

посебне мере „ради постизања пуне равноправности 

лица или групе лица која су суштински у неједнаком 

положају са осталим грађанима” (члан 21. став 4). 

Ова уставна одредба отвара простор за развијање 

политике родне равноправности и унапређење 

законодавства, као и за увођење и примену мера са 

циљем елиминације дискриминације жена.  

Закон о равноправности полова 
("Службени гласник РС", број 52 од 24. маја 2021.) је 

кључни закон на који се ослања овај акциони план и 

који обавезује све органе јавне власти да воде 

активну политику једнаких могућности и да прате 

остваривање начела равноправности заснованих на 

полу у свим областима друштвеног живота и 

примену међународних стандарда и Уставом 

загарантованих права у овој области. Законом су 

регулисане области запошљавања, здравствене 

заштите, породичних односа, образовања, културе, 
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спорта, политичког и јавног живота и судске 

заштите.  
 

Закон о раду (''Службени гласник РС'' број 

24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 

13/2019-одлука УС) забрањује родну 

дискриминацију као и сексуално узнемиравање на 

послу.  
Кривични закон (''Службени гласник РС'' број 

85/2005, 88/2005, 107/2005, 107/2005, 75/2009, 

111/2009, 121/2012, 124/2013, 108/2014 и, 64/2016) 

санкционише насиље у породици и силовање у 

браку. Овим законом трговина људима дефинисана 

је као организовани криминал.  

Породични закон (''Службени гласник РС број 

18/2005, 72/2011 – др.закон и 6/2015) регулише 

односе између партнера, штити права детета, уводи 

специјалне мере против насиља и побољшава 

процедуре приликом усвојења, као и при разводу 

брака.  

 

Закон о избору народних посланика ("Сл. гласник 

РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 - 

др. закон, 75/2003 - испр. др. закона, 18/2004, 

101/2005 - др. закон, 85/2005 - др. закон, 28/2011 - 

одлука УС, 36/2011, 104/2009 - др. закон, 12/2020 и 

68/2020) На изборној листи мора бити 40% мање 

заступљеног пола. Међу сваких пет кандидата по 

редоследу на листи (првих пет места, других пет 

места и тако до краја листе) мора бити најмање по 

два кандидата - припадника оног пола који је мање 

заступљен на листи. 

Закон о забрани дискриминације 
(„Службени гласник РС”, број 22/09) којим се 

забрањује свака дискриминација на основу пола, 

рода, родног индентитета и сексуалне орјентације.  
Посебно важна за израду Локалног акционог 

плана је Нацрт националне стратегије за родну 

равноправност период 2021-2030.године са 

акционим планом за  спровођење за период 2021-

2030.године и представља основ за стратешко 

планирање на локалном нивоу. У оквиру три 

стратешка циља дефинисано је да су кључни циљеви 

за унапређење родне равноправности:  

1. Успостављен целовит и функционалан 

систем за креирање и спровођење родно 

одговорних јавних политика и буџета 

2. Обезбеђене једнаке могућности за 

остваривање и заштиту људских права као 

претпоставка развоја и безбедног друштва 

3. Смањен родни јаз у економији, науци и 

образовању као предуслов и подстицај 

социо-економског развоја друштва 

Институционални механизми који у Републици 

Србији спроводе и надгледају процес унапређења 

родне равноправности су:  

 Одбор за равноправност полова Народне 

скупштине Републике Србије основан 2002. 

године, а данас је тема родне 

равноправности заступљена и у Одбору за 

људска и мањинска права и равноправност 

полова  

 Координационо тело за родну 

равноправност Владе Републике Србије  

 Заштитник грађана (закон је донет 2005. 

године; заменица за родну равноправност, 

права детета и права особа са 

инвалидитетом је именована 2008. год.);  

 Повереник за заштиту равноправности 

(основан је доношењем Закона о забрани 

дискриминације 2010. године, повереница је 

именована 2010. године);  

 Усвајањем Закона о равноправности полова, 

оснивање локалних механизама за 

спровођење процеса унапређења родне 

равноправности постало је обавеза локалних 

самоуправа.  

3.2. Међународни правни и политички оквир  
 

Заштита жена од дискриминације и 

поштовање родне равноправности представљају 

основ остваривања људских права утврђен 

међународним документима која је Република 

Србија потврдила. Процес укључивања наше земље 

у европске интеграције захтева да се у остваривању 

и заштити основних људских права поштују највиши 

међународни стандарди који проистичу из тих 

докумената.  

 

Кључни међународни акти са којима је ова 

стратегија усаглашена су Универзална декларација 

УН о људским правима (1948), Конвенција о 

елиминисању свих облика дискриминације жена, 

Међународни пакт о грађанским и политичким 

правима (1966), Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима (1966), Конвенција 

УН о политичким правима жена (1952), Конвенција 

о укидању свих облика расне дискриминације (1966), 

Најробијска правила о побољшању будућег положаја 

жена (УН 1985), Бечка декларација и Акциони 

програм (УН 1993), Пекиншка декларација и 

Платформа за акцију, усвојена на Четвртој светској 

конференцији о женама, 1995; глобална агенда 

Уједињених нација Циљеви одрживог развоја 

или Агенда (2000. г.), Резолуција Komisijaа 

безбедности 1325 (2000.г.), Конвенција Komisijaа 

Европе о спречавању и борби против насиља над 

женама и насиљу у породици (Истанбулска 

конвенција 2014).  
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С обзиром на статус кандидата за чланство у 

Европској унији, Република Србија је преузела 

обавезу да у потпуности усвоји правне тековине 

Европске уније. Стога Стратегија донета на 

националном нивоу узима у обзир кључне документе 

у овој области, а од локалних самоуправа се очекује 

да примењују Европску повељу о родној 

равноправности на локалном нивоу донету од стране 

Комисија европских општина и региона (2006).  
 

Све државе потписнице дужне су да испуне 

оно на шта су се обавезале. Уз обавезу развијања 

институционалних механизама родне 

равноправности, државе потписнице обавезале су се 

да ће средствима из буџета подржавати акције за 

побољшање положаја жена и афирмацију њихових 

права. 

4. ПРОЦЕС ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА  

Израда Акционог плана града Ваљева за 

родну равноправност део је подршке коју град 

Ваљево даје као свој допринос инплементацији 

Националне стратегије за родну равноправност и 

преузимања одговoрности на локалном нивоу за 

реализацију локалних стратегија за унапређење 

положаја жена као и инплемантацију Међународних 

аката који се односе на локалну самоуправу, а које је 

потписала држава Србија. 
Локални акциони план за родну 

равноправност настао је као резултат сарадње  

запослених у градској управи Одељења за развој, 

Одељење за друштвене делатности, Комисија за 

родну равноправност Скупштине града Ваљева, 

организација цивилног друштва,као и институције, 

установе и организације на локалном нивоу које се у 

оквиру своје редовне делатности баве овом облашћу. 

Целокупна локална самоуправа на челу са 

Градоначелником и администрацијом значајно је 

допринела изради овог Плана. 
Подаци који су коришћени за писање овог 

ЛАП-а су прикупљани у сарадњи са локалним 

институцијама, установама, организацијама и 

удружењима на територији града Ваљева. Након 

низа састанака запослених у институцијама, 

установама  и организацијама које се у оквиру свог 

деловања баве положајем и правима жена, настао је 

овај ЛАП. 

Нацрт Националне стратегије за родну 

равноправност 2021-2030. је била основ за 

постављене циљеве и задатке локалног акционог 

плана, као и локална самауоправа кроз постављање 

оквира развоја социјалне политике града Ваљева. 

 

5. АНАЛИЗА СТАЊА 

Град Ваљево се налази у Западној Србији, у 

Колубарском округу, на непуних 100 километара 

југозападно од Београда. Ваљево се сврстава и међу 

најстарија градска насеља Србије. Име Ваљево се по 

први пут среће у једном документу сачуваном у 

Хисторијском архиву у Дубровнику, а датираном на 

1393. годину. Од тада насеље има преко шест 

стотина година потврђеног континуираног 

постојања. Ваљево има повољан географски положај 

који се огледа у близини више важних 

саобраћајница, као што су Ибарска магистрала и 

пруга Београд – Бар. 
Колубарски округ се простире у 

северозападном делу Србије и обухвата површину 

од 2474км2, од којих највећу површину и број 

становника има центар округа, а то је град Ваљево. 

 

Колубарски округ обухвата град и општине: 

1.      Град Ваљево 

2.      Општина Уб 

3.      Општина Лајковац 

4.      Општина Мионица 

5.      Општина Љиг 

6.      Општина Осечина 
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Ваљево је седиште Колубарског управног округа 

и истовремено привредни, културни и образовни 

центар овог региона. Градско језгро смештено је у 

котлини кроз коју протиче река Колубара. Укупна 

површина територије града Ваљева је 905 км2. 

Становници Ваљева живе у 78 насеља од којих су 

два градска насеља. Према попису из 2011. године, 

град Ваљево је имао 59073 становника, а цела 

јединица локалне самоуправе Ваљево је имала 

90312. Према процени Републичког завода за 

статистику из 2020. године, у Граду је живело 84586 

становника, од тога 43400 жена и 41186 мушкараца. 
 

 

Табела 1: Основни подаци о граду Ваљеву и становништву 
 

Површина (км2)1 905 (2019) 

Број насеља2 78 (2019) 

Становништво ─ процена средином године3 84586 (2020) 

Густина насељености (број становника/км2)3 93 (2020) 

Стопа живорођених3 9 (2020) 

Стопа умрлих3 17 (2020) 

Стопа природног прираштаја3 -9 (2020) 

Очекивано трајање живота живорођених (просек година)3 76 (2020) 

Просечна старост (у годинама)3 45 (2020) 

Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.)3 166 (2020) 

Просечан број чланова домаћинства4 2,87 (2011) 

Пројектован број становника (средња варијанта - нулти миграциони салдо)3 74493 (2041) 

Пројектован број становника (средња варијанта са миграцијама)3 77171 (2041) 

Извор: 
1 Републички геодетски завод 
2 Територијални регистар, РЗС 
3 Витална статистика, РЗС 
4 Попис становништва, домаћинстава и станова, РЗС 

 

  

 

РЗС – Републички завод за статистику  

Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова, Витална статистика 
 

Табела 2: Становништво према старосним групама и полу, 2019─2020. 

 

  2019 2020 

  Ж М Ж М 

Деца старости до 6 година (предшколски узраст) 2567 2641 2557 2645 

Деца старости 7─14 година (узраст основне школе) 2904 3142 2890 3102 

Деца старости 15─18 година (узраст средње школе) 1586 1674 1615 1652 

Деца старости 0─17 година 6687 7048 6655 6972 

Број младих (15─29 година) 6462 6728 6329 6550 

Радни контингент становништва (15─64 година) 28050 27800 27549 27274 

Укупан број становника 43707 41609 43400 41186 

     

Извор: Витална статистика, РЗС     
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Графикон 1: Становништво према старосним групама, 2020. 

 

 

 

Извор: Витална статистика, РЗС 
 

Графикон 2: Регистровани запослени 2018─2020.* 
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Извор: Истраживање о регистрованој запослености, РЗС. 

 

Графикон 3:Регистровани незапослени према полу, 2018─2020.* 

 

 

* стање на дан 31.12. 

Извор: Национална служба за запошљавање 

 

Графикон 4: Чланови газдинства и стално запослени на породичном газдинству према полу (%) 

 

 

2018.                     2019.                      2020. 

2018.                     2019.                      2020. 
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Графикон 5: Укупан број корисника социјалне заштите на евиденцији Центра за социјални рад 
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Табела 3: Ангажована радна снага, у пољопривреди 

 Укупно Жене Мушкарци 

Носиоци породичног газдинства  8448 1392 7056 

Чланови породице и рођаци који су обављали 

пољопривредне активности на породичном 

газдинству 12300 7727 4573 

Стално запослени на породичном газдинства 14 2 12 

Стално запослени на газдинству правног 

лица/предузетника 176 53 123 

Управници (менаџери) на газдинствима 8815 1371 7444 

 

Графикон 6: Породице према типу и полу лица на које се води домаћинство,  (у хиљадама) 

 

 

Извор:  Попис пољопривреде, РЗС 
 

Из ове две табела видимо да је економска неравноправност између жена и мушкараца изражена, а 

нарочито је присутна на селу. А то је генератор осталих врста неравноравности.  

Табела 4: Починиоци кривичног дела насиље у породици према старости и полу, 2015. и 2019. 

године 
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Графикон 7: Пријављена пунолетна лица за кривично дело насиље у породици према врсти одлуке и 

полу, 2015. и 2019. године (%) 
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Графикон 8: Починиоци насиља у породици према односу/сродству са жртвом насиља и 

полу, 2019. године 

 

Подаци из табела указују на то да је безбедност жена угрожена и да је насиље у породици озбиљан и 

растући проблем у друштву. 

 

Индекси родне равноправности у Републици Србији 
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Кад погледамо све ове податке, видимо да је положај 

жена лошији него мушкараца. И економски 

показатељи Републичког завода за статистику и 

индекс  родне равноправности, према критеријума 

ЕУ, показују да положај жена у Србији мора да се 

унапреди и усклади са Националном стратегијом за 

родну равноправност и свим осталим домаћим 

прописима.  

Област насиље у породици, према Истамбулској 

конвенцији коју је држава Србија ратификовала, 

мора бити усклађена са критеријумима и методама 

из ове конвенције. 

 

6. ЦИЉЕВИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

6.1.Општи циљ  
 

Општи циљ Акционог плана за 2022.- 2026.годину 

јесте превазилажење родног јаза и остваривање 

родне равноправности као предуслов за развој 

друштва и побољшање свакодневног живота жена и 

мушкараца, девојчица и дечака у граду Ваљеву 

 

6.2.Стратешки циљеви 
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1. Успостављен целовит и функционалан систем за 

креирање и спровођење родно одговорних јавних 

политика и буџета 

2. Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и 

заштиту људских права као претпоставка развоја и 

безбедног друштва 

3. Смањен родни јаз у економији, науци и 

образовању као предуслов и подстицај социо-

економског развоја друштва 

 

6.3.Приоритетни циљеви: 
 

1. Успостављање институционалних 

претпоставки и нормативних гаранција за владавину 

права, једнаке могућности приступа правди и 

обезбеђивање ефикасне и делотворне заштите 

људских права и родне равноправности у граду 

Ваљеву 

2. Унапређена сигурност жена и мушкараца, 

девојчица и дечака, од свих облика родно заснованог 

насиља у јавној и приватној сфери и радном 

окружењу 

3. Јачање капацитета, унапређивање 

институционалног и нормативног оквира родне 

равноправности у политичком животу и 

обезбеђивање равноправног учешћа жена и 

мушкараца, посебно рањивих група у одлучивању о 

јавним пословима 

 

7. ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ОЦЕНА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
 

Праћење реализације Акцоног плана је 

активност која ће се систематски обављати  

прикупљањем података и информација које су 

потребне. Планом су предвиђене квантитативни и 

квалитативни индикатори као јединице мере успеха 

активности и појединачних циљева. Основ за 

анализу и оцену квалитета плана, реалност његових 

елемената и његову реализацију представља 

извештај о праћењу реализације Акционог плана. 

На основу периодичних извештаја, Комисија за 

родну равноправност ће оценити реализацију 

Акционог плана са препорукама за даљи рад на 

увођењу родне равноправности у граду Ваљеву. 

Улоге свих партнера су дефинисане Статутом града, 

Пословником о раду Комисије и добром праксом по 

којој је Комисија препознатљива у граду Ваљеву. 

Годишњи извештај о реализацији Акционг 

плана, Комисија за родну равноправност  подноси 

Скупштини града Ваљева. 
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8. ПЛАН АКТИВНОСТИ 

1.Стратешки циљ 
1. Успостављен целовит и функционалан систем за креирање и спровођење родно 

одговорних јавних политика и буџета 

 

1. Приоритетни 

циљ 

Успостављање институционалних предуслова и јачање капацитета за укључивање родне 

перспективе (gender mainstreaming) у доношење програма, одлука и стратешких 

докумената у граду Ваљеву 

1.1.Специфични 

циљ 
Сензибилисање запослених у јавном сектору на тему родне равноправности 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 

1. Успостављање 

Савета за родну 

равноправност 

Градска управа; 

Комисија за родну 

равноправност; 
1. Успостављен Савет 2022. 

Средства 

буџета града 

2. Одржавање 

радионица, семинара 

и других 

едукативних 

догађаја на тему 

увођења родне 

перспективе у 

развојне планове, 

фондове и планове 

рада и вођење 

родних статистика 

Градска управа; 

Комисија за родну 

равноправност; 
 

2. Број одржаних 

семинара и број 

учесника/ца 

запослених у 

институцијама, 

јавним 

предузећима и 

установама, 

службама и 

одељењима 

локалне управе 

3. Број 

тела/институција 

заступљених на 

едукацији 

2022.-

2026. 

 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

3. Израда Кодекса 

родне 

равноправности за 

запослене у ЛС 

Градска управа; 

Комисија за родну 

равноправност; 

 

1. Усвојен кодекс родне 

равноправности 
2022.-2026. 

Средства 

буџета града 

4. Укључивање 
чланова/ица 

Комисије 

за родну 

равноправност и 

представника/ца 

женских 

организација 

у процес доношења 

локалних 

стратешких 

и других докумената 

Градска управа; 

Комисија за родну 

равноправност; 

 

1. Број унапређених, 

ревидираних и 

нових докумената 

донетих у складу 
са родном 

 перспективом 

2022.-2026. / 

1.2.Специфични 

циљ 

Јачање институционалних оквира за спровођење политика родне равноправности у граду 

Ваљеву кроз повећање капацитета, надлежности и видљивости Комисија за родну 

равноправност и Савета за родну равноправност  

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 

1. Израда и 

спровођење 

годишњег плана рада 

Комисије за родну 

равноправност Града 

Ваљева 

Комисија за родну 

равноправност; 

Јавна 

предузећа,установе и 

локална самоуправа; 

Цивилни сектор; 

1. Број потписаних 

протокола о сарадњи 

2. Усвојен годишњи План 

рада Комисије за родну 

равноправност 

3. Број усвојених аката 

2022.-2026. 
/ 
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 који обавезује градска 

предузећа, 

установе и службе на 

вођење родно 

осетљивих статистика 

2. Едукација 

чланова/ица 

Комисије за родну 

равноправност и 

представница 

женских удружења у 

области родне 

анализе, родног 

буџетирања и 

политика родне 

равноправности на 

локалном нивоу 

Комисија за родну 

равноправност; 

Јавна предузећа,              

установе и локална 

самоуправа; 

Цивилни сектор; 

1. Број одржаних радионица 

2. Број чланова који су  

учествовали у 

радионицама 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

3. Успостављање 

система 
финансирања 

активности Комисије 

за родну 

равноправност на 

основу Годишњег 

плана активности 

Комисија за родну 

равноправност; 

Локална самоуправа; 

Цивилни сектор; 

1. Број и област из које је 

програм/пројекат 

реализован 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

 

 

 

 

1.3.Специфични 

циљ 
Успостављање механизама за родни надзор 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 

1. Иницирање 

доношења 

правилника за 

прикупљање родно 

осетљивих података 
и вођење родно 

осетљиве статистике 

у складу са законом 

РР и на основу НАП-

а и Европске повеље 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну 
равноправност; 

Спољни/е сарадници/це 

Женска одборничка 

Мрежа; 

Цивилни сектор; 

Завод за статистику; 

1. Усвојена препорука 
2. Потписивање 

протокола о 
сарадњи локалних 

институција, тела и 

установа са Комисијом 

за родну равноправност 
 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

2. Спровођење 

истраживања, 

анализа резултата и 

упознавање јавности 

са резултатима о 

положају жена и 

мушкараца у Граду 

Ваљеву на основу 
родно осетљивих 

података 

Савет за родну 

равноправност, Комисија 

за родну 
равноправност; 

Спољни/е 

сарадници/це; 

Женска одборничка 

мрежа; 

Цивилни сектор; 

1. Број чланица Комисије 

за родну 
равноправност и 

представница женских 

организација које се 

баве унапређењем 

положаја жена 

укључених у израду 

локалних стратешких и 

других докумената 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

1.4.Специфични 

циљ 
Креирање родно избалансираног буџета Града Ваљева 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 
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1. Увођење 

компоненте родне 

равноправности у 

постојеће јавне 

конкурсе за НВО као 

једну од области 
 

Савет за родну 

равноправност,Комисиј

а за родну 
равноправност; 

Све организационе 

јединице Градске 

управе; 

Градоначелник/ца; 

Комисије за вредновање 

пројеката; 
Комисија за 

запошљавање 

Цивилни сектор; 

1. Број одобрених 

пројеката који 
промовишу РР 

2. Број подржаних 

пројеката који се баве 

вишеструко 

маргинализованим 

групама жена 
3. Број градских конкурса 

који као критеријум 

препознају принципе РР 
4. Број чланица Комисије 

за родну 
равноправност 

укључених у 
креирање услова 

конкурса и рад комисије 

за одобравање пројеката 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

2. Увођење 

компоненте родне 

равноправности у 

програме (само) 

запошљавања на 

локалном нивоу 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност; 
Градско веће; 

Све организационе 

јединице Градске управе 

Градоначелник/ца; 

Комисије за вредновање 

пројеката; 

Комисија за 

запошљавање; 

Цивилни сектор; 

1. Број одобрених 

пројеката који 

промовишу РР 

2. Број подржаних 

пројекта који се баве 

вишеструко 

маргинализованим 

групама жена 

3. Број чланица Комисије за 

родну равноправност 

укључених у креирање 

услова конкурса и рад 

Комисије за запошљавање 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

2.Стратешки 

циљ 
 

1.Обезбеђене једнаке могућности за остваривање и заштиту људских права као 

претпоставка развоја и безбедног друштва 
 

2.Приоритетни 

циљ 
 

1. Унапређена сигурност жена и мушкараца, девојчица и дечака, од свих облика 

родно заснованог насиља у јавној и приватној сфери и радном окружењу 

 

2.1.Специфичан 

циљ 
 

Изградња нових и јачање постојећих институционалних капацитета подршке жртвама 

породичних насиља 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 

1. Рад СОС телефона 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност; 
Представник цивилног 

сектора, координаторка 

СОС телефона; 

1.Број интервенција 

2.Број позива 
континуирано  

2. Информисање 

јавности о постојању 

СОС телефона и 

другим мерама које 

су доступне женама 

и деци жртвама 

породичног насиља 

Савет за родну 

равноправност, 

Комисија за родну 

равноправност; 
Представник цивилног 

сектора, координаторка 

СОС телефона 

1. Број организованих 

кампања 

2. Број емисија на 

локалном нивоу 

 

2022.-2026. 

Средства 

буџета града  
Донаторска 

средства 
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3. Едукације за 

волонтерке/е на СОС 

телефону и 

обезбеђивање 

потребних лиценци 

за рад 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност; 
Представник цивилног 

сектора, координаторка 

СОС телефона; 

1. Број одржаних 

радионица/предавања 

2. Број обучених 

полазница/ка 

3. Број добијених 

лиценци 

2022.-2026. 
Средства 

буџета града 

4. Пружање 

бесплатне правне и 

психолошке помоћи 

жртвама породичног 

насиља 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност; 
Представник цивилног 

сектора, координаторка 

СОС телефона; 

1. Број жена које су 

затражиле стручну 

помоћ 

2022.-2026. 
Средства 

буџета града 

5.Стварање услова за 

успостављање 

Сигурне куће за 

жртве породичног 

насиља 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност; 
Представник цивилног 

сектора, координаторка 

СОС телефона 

1. Успостављена сигурна 

кућа 
2022.-2026. 

Средства 

буџета града 

Донаторска 

средства 

2.2.Специфичан 

циљ 
Мере превенције локалне самоуправе - едукација о родно заснованом насиљу 

стручњака/стручњакиња, наставног особља, деце и омладине 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 

1. Припрема и 

примена родно 

сензибилних обука 

за наставно особље, 

децу и омладину 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност  
и Цивилни сектор 
 

1. Реализоване обуке 

2. Урађена анализа и 

препоруке 

Континуирано 

до 2026. 

Средства 

буџета града 

2. Информисање 

јавности о НАП-у 

Резолуције 1325 

Комисије УН 

Савет за родну 

равноправност 

,Комисија за родну 

равноправност; 
Цивилни сектор; 

1. Број емисија и прилога 

у локалним медијима 

Континуирано 

до 2026. 
 

3. Промоција 

једнаких могућности 

у пракси за 

школовање, 

запошљавање, 

каријерно вођење и 

напредовање жена 

(посебно жена из 

вишеструко 

дискриминисаних и 

мањинских група) 

Савет за родну 

равноправност 

,Комисија за родну 

равноправност; 
Цивилни сектор; 

1.    Урађена анализа 
2. Број поднетих 

препорука надлежним 

органима 

Континуирано 

до 2026. 
 

3. Стратешки циљ 
 

3.Смањен родни јаз у економији, науци и образовању као предуслов и подстицај 

социо-економског развоја друштва 

 

3. Приоритетни 

циљ 

1. Јачање капацитета, унапређивање институционалног и нормативног оквира родне 

равноправности у политичком животу и обезбеђивање равноправног учешћа 

жена и мушкараца, посебно рањивих група у одлучивању о јавним пословима 

 

1.1. Специфичан 

циљ 
 

Повећање учешће жена у доношење одлука на различитим нивоима одлучивања на 

локалном нивоу 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 
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1. Промоција Закона 

о равноправности 
полова 

 

Савет за родну 

равноправност, 

Комисија за родну 
равноправност; 

Цивилни сектор; 

 

1. Број састанака са 

женском одборничком 

мрежом 

2. Креиран документ 

који даје кратак преглед 

о 
одредбама Закона о 

родној 
равноправности и 

дистрибуиран 
одборницима/ама, 

органима и 
службама ГУ и 

чланицама форума жена 

из различитих 
политичких странака 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

2. Обуке за 

оснаживање жена 

чланица политичких 
странака за 

проактиван став у 

оквиру политичких 
странака на тему 

родних аспеката 

деловања 

Специјализована 

удружења грађана/ки; 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну 
равноправност; 

Спољни/е 

стручњаци/киње; 

 

 

1. Одржано најмање 

10 сати обуке за 

минимум 20 
учесница 

2. Евалуације учесница 

након 
завршене обуке 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

3. Едукација чланица 

Женске одборничке 

мреже 
за лобирање за РР на 

локалном нивоу; 

спровођење 

заједничких 
активности и 

подношење 
иницијатива 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну 
равноправност; 

Одбори политичких 

Странака; 

Удружења грађана/ки; 

Спољни/е 

стручњаци/киње; 

1. Најмање два 

одржана тренинга за 

чланице женске 

одборничке мреже 
2. Одржано најмање 

10 сати обуке за 

минимум 15 
учесница 

3. Евалуација учесница 
4. Спроведене најмање 2 

заједничке активности 

или иницијативе 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

4. Одржавање 
састанака и трибина 

са женама у сеоским 

месним 
заједницама 

Женска удружења 

из сеоских средина; 

Удружења грађана/ки; 

Одборници/е градске 

Скупштине; 

Комисија за родну 

равноправност; Савет за 

родну равноправност, 
Спољни сарадници/е; 

1. Најмање 30 жена 
које су учествовале на 

састанцима и трибинама 
2. Најмање 5 догађаја 

у насељеним местима 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

 

 

 

3.2 Специфичан 

циљ 
Побољшање квалитета живота жена успостављањем специфичних услуга на локалном 

нивоу 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 
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1. Спровођење 
кампања против 

стереотипа који 

подразумевају да је 

старање о 

- деци и младима, 

- породици, 

- старим особама 

- болесним 

члановима 

породице 

првенствено 

дужност жене 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну 
равноправност; 

Удружења грађана/ки; 

Предшколска установа; 
Школе; 

Центар за социјални рад; 

Сеоске месне заједнице 

Женска сеоска 

удружења; 

Удружења грађана/ки; 

Омладински радници/це; 

Средства јавног 

информисања; 

1. Одржана најмање 1 
трибина 

2. Медијски садржаји и 

3. медијска кампања 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

2. Промоција 
женског 

стваралаштва 

Центар за културу; 
Градска библиотека; 
Месне канцеларије; 
Музеј града 

Културно уметничка 

друштва; 
Музичка школа; 
Удружења рађана/ки; 
Средства јавног 

информисања; Савет за 

родну равноправност, 

1. Број уметничких 

садржаја који су из 

домена 
алтернативног 

стваралаштва 
2. Број уметница из 

мањинских група 
3. Број неафирмисаних 

уметница 

4. Број садржаја које 

креирају жене 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

3.Доступност 
здравствених услуга 

намењених женама 

Дом здравља; 

Завод за јавно здравље; 

Амбуланте у насељеним 

местима; 

Локални медији; 

Цивилни сектор; Савет 

за родну равноправност, 

1. Доступност 

здравствених услуга 

намењених женама 

(анонимна анкета) 
Доступне информације о 

превенцији са фокусом 

на жене са 

градског и сеоског 

подручја  (анонимна 

анкета) 
2. Број онколошких и 

гинеколошких прегледа 

у градским и сеоским 

срединама 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

4. Манифестације 
које промовишу 

женска права и 
оснажују жене 

Удружења грађана/ки; 

Независни 

стручњаци/киње; 

Локални медији; Савет 

за родну равноправност, 

1. Број одржаних 

активности и догађаја 

2. Број жена учесница 

3. Број заступљених 

    области 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

5. Подстицање 

запошљавања 

младих мајки из 

приградских и 

сеоских средина  и 

друге 
помоћи женама за 

удруживање, 

запошљавање и 

самозапошљавање и 

јачање капацитета 

женских НВО на 

локалу 

 

Кабинет министра без 

портфеља задуженог за 

демографију и 

популациону политику; 
Привредна комора; 

Специјализована 

Удружења привредника; 

Удружења грађана/ки; 

Менторке/и – примери 

добре праксе; 

Национална служба 

за запошљавање; Савет 

за родну равноправност, 
 

1. Конкурс за подстицање 
предузетништва је родно 

уравнотежен 
2. Подстицање послодаваца 

применом афирмативних 

мера 
на запошљавање жена 

3. Број обезбеђених 

едукација за писање 

пројеката, учење страних 

језика, управљачке 

вештине и рад на 

рачунару за жене 
4.  Обезбеђени простор за 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 
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рад и техничка опрема 

женским удружењима 
5. Број услуга менторске 

подршке 
за удруживање и 

самозапошљавање 
6. Број промовисаних 

успешних  предузетница 
3.3.Специфичан 

циљ 
Информисање у функцији промоције принципа једнаких могућности 

Активности Носиоци активности 

Индикатори=Показатељи 

успеха на нивоу 

активноати 

Рок 
Извор 

финансирања 

1. Промоција родне 
равноправности и 

политика једнаких 

могућности 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну 
равноправност; 

Средства јавног 

информисања; 
Удружења грађана/ки; 

1. Спровођење кампања 

средствима јавног 

информисања у 

борби против 

стереотипа 

2. Број афирмативних 

садржаја који се баве 

женама са фокусом 

на вишеструко 

маргинализоване 

жене 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 

2. Сензибилизација 

запослених у 

средствима локалног 

јавног информисања 

и других који се баве 

информисањем на 
локалном нивоу на 

тему родне 

равноправности 

Савет за родну 

равноправност,Комисија 

за родну равноправност; 
Удружења грађана/ки; 

Средства јавног 

информисања; 

1. Број одржаних 

радионица тренинга, 

консултативних 

састанака 

2. Број медијских 

садржаја које 

пројектно финансира 

град, а 
односе се на тему 

родне 

равноправности 

3. Број прилога о 

успешним женама и 

мушкарацима који 

промовишу родну 

равноправност у 

средствима јавног 

информисања 

4. Број медијских 

прилога у којима је 

коришћен родно 

осетљив језик 

2022.-2026. 

Донаторска 

средства 

 

Средства 

буџета града 
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ЗАКЉУЧАК 

 

Резултат увођења и поштовања принципа 

родне равноправности доприноси бољем квалитету 

живота и благостања за све, жене и мушкарце, дечаке 

и девојчице. Увођење принципа једнакости и родне 

равноправности омогућава ефикасно коришћење свих 

капацитета друштва, као и адекватно партнерство 

институција, приватног сектора и цивилног друштва 

на добробит свих. 

 

Оснаживање жена и родна равноправност су 

темељне вредности на којима почива систем људских 

права, али и императив економског и социјалног 

развоја сваког друштва. Поштовањем и применом 

ових вредности и стандарда доприноси се, одлучно, за 

будућност једнаких права и једнаких могућности у 

циљу напретка за све у нашој локалној заједници. 

 

________________________ 

 

 

 

429. 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 и 95/18) 

и члана 37. тачка 18. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2021. године усвојила је:  

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

за 2022. годину у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина: Лајковац, Љиг и Осечина, Служби буџетске 

инспекције и Служби интерне ревизије града Ваљева 

 

У Градској управи града Ваљева, на дан 16. децембра 

2021. 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 1) 

  

Самостални саветник 44 (упражњено 7) 

Саветник 91 (упражњено 18, по члану 89. Закона о 

матичним књигама ради 1 службеник у 

звању сарадника и 3 службеника у звању 

вишег референта) 

Млађи саветник 32 (упражњено 7, по члану 89. Закона о 

матичним књигама ради 7 службеника у 

звању вишег референта) 

Сарадник 17 ( упражњено 3) 

Млађи сарадник 2 (упражњено 0) 

Виши референт 46 (упражњено 3) 

Референт 0 (упражњено 0) 

Млађи референт 5 (упражњено 1) 

Прва врста радних места 0 (упражњено 0) 

Друга врста радних места 0 (упражњено 0) 

Трећа врста радних места 0 (упражњено 0)  

Четврта врста радних места 17 (упражњено 1) 

Пета врста радних места 3 (упражњено 1) 

Шеста врста радних места 4 (упражњено 0) 
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У Служби интерне ревизије града Ваљева, на дан 16. децембра 2021. године систематизована су радна места у 

следећим звањима: 

 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник 3 (упражњено 1) 

 

У Служби буџетске инспекције, на дан 16. децембра 2021. године систематизована су радна места у следећим 

звањима: 

 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник   2 (упражњено 0) 

 

У Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, на дан 16. децембра 2021. 

године систематизована су радна места у следећим звањима: 

 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина 

Број извршилаца 

Функционер    4 (упражњено 0) 

Млађи саветник    1 (упражњено 1) 

Виши референт    2 (упражњено 0) 

 

Радно ангажовање по другим основама: 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла и ангажовање на пројектима) 

Број извршилаца 

  

Самостални саветник   0 

Саветник   6 

Млађи саветник   7 

Сарадник   0 

Млађи сарадник   2 

Виши референт   3 

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 

Шеста врста радних места   0 

 Напомена 1: У Градској управи града Ваљева на замени привремено одсутног запосленог до његовог 

повратка је десет службеника, од чега два службеника у звању саветника, шест службеника у звању 

млађег саветника, један службеник у звању млађег сарадника и 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 2 лица. 

По сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу, по уговору о обављању 

привремених и повремених послова, ангажовано је 31 лице на пословима озакоњења и 7 лица на 

пословима Градске управе града Ваљева. 

Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 
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Млађи саветник 0 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Напомена: Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, Службе интерне 

ревизије и Служби буџетске инспекције града Ваљева у Кабинету градоначелника систематизована су 

радна места за 5 помоћника градоначелника, од чега је 1 место попуњено а 4 радна места упражњена. 

 

Планирано попуњавање упражњених радних места за 2022. годину 

 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 1 

  

Самостални саветник 7 

Саветник 18 

Млађи саветник 7 

Сарадник 3 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 3 

Референт 0 

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 1 

Шеста врста радних места 0 

Напомена 1: У 2022. години у старосну пензију одлази 3 службеника (од чега 1 у звању самосталног саветника,  1 

намештеник четврте врсте и 1 намештеник пете врсте). Могући су одласци у пензију још 5 запослених који испуњавају 

услов за превремену старосну пензију. Планира се попуњавање радних места која ће због наведеног основа остати 

упражњена. 

Напомена 2: У 2022. 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 општина 

Лајковац, Љиг и Осечина 

Број извршилаца 

Функционера    0 
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Млађи саветник    1  

Виши рефрент    0 

 

Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 1 

Млађи саветник 1 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Рефереент 0 

Млађи референт 1 

Напомена: У Кабинету градоначелника планирано је попуњавање 3 радна места помоћника 

градоначелника 

 

Кадровски план за 2022. годину у Градској управи 

града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града 

Ваљева и општина: Лајковац, Љиг и Осечина, 

Служби буџетске инспекције и Служби интерне 

ревизије града Ваљева објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 119-1/21-01/2 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

430. На основу члана 69. и 70. Закона о заштити 

животне средине ("Сл. гласник РС" бр. 135/2004, 

36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 

43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. 

закон и 95/2018 – др. закон), на основу члана 9. став 2. 

и члана 15. став 1. и 3. Закона о заштити ваздуха 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/2009, 10/2013 и 

26/2021 – др. закон), члана 5, 6, 7 и 8. Уредбе о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха ("Сл. гласник РС" бр. 11/2010, 75/2010, 

63/2013), на основу члана 20. став 1. тачка 11) и члана 

32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14 - 

др.закон, 101/16 - др. закон и 47/18), и члана 37. став 

1. тачка 4, тачка 25) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' бр. 5/19), по 

прибављеној Сагласности Министарства заштите 

животне средине број 353-01-02863/2021-03 од 

08.11.2021. године, Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној дана  28. децембра 2021. године 

донела је 

 

ПРОГРАМ 

КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ЗА ГРАД 

ВАЉЕВО У 2022. И 2023. ГОДИНИ 

 

Програмом контроле квалитета ваздуха за град 

Ваљево у 2022. и 2023. години (у даљем тексту: 

Програм) успоставља се локална мрежа мерних места 

за праћење квалитета ваздуха на територији града 

Ваљеву у току 2022. и 2023. године. 

 

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета 

ваздуха на територији града Ваљева (у даљем тексту: 

локална мрежа), успоставља се у складу са законом 

којим се уређује заштита ваздуха у сврху допунске 

контроле квалитета ваздуха на територији града 

Ваљева. 

 

Програмом се одређује број и распоред мерних места 

у локалној мрежи, као и обим, врста и учесталост 

мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху. 

 

Праћење квалитета ваздуха остварује се кроз 

утврђивање нивоа његове загађености тј. мерењем 

концентрација загађујућих материја у ваздуху 

пореклом од стационарних и покретних извора 

загађења, као и праћењем утицаја загађеног ваздуха 

на здравље људи и животну средину. 

 

Загађујуће материје наведене у Табели 1 мере се 

континуирано на фиксним мерним местима, у складу 

са прописом којим се уређују услови за мониторинг и 

захтеви квалитета ваздуха. 

 

Овај програм се не односи на мерења која се обављају 

на основу посебних одлука, односно аката надлежног 

органа Градске управе града Ваљева у складу са 

законом којим се уређује заштита ваздуха. 

 

I ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Локална мрежа састоји се од шест допунских мерних 

места за праћење квалитета ваздуха – мерење нивоа 

загађујућих материја у ваздуху на територији града 

Ваљева. 
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Приказ мерних места дефинисаних у оквиру локалне 

мреже, као и загађујуће материје које се прате на 

појединим мерним местима дате су у Табели 1.  

 

Мерно место 1: Двориште Завода за јавно здравље 

Ваљево, ул. Владике Николаја 5, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

суспендоване честице (ПМ10). 

Учесталост мерења: 

PM10 – сваки дан 24-часовно мерење 

  

Мерно место 2: Обданиште „Колибри“, ул. Стевана 

Бороте бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

NO2 - свакодневно 24-часовно мерење;  

чађ   - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 3: Обданиште „Пчелица“, ул. Пети пук 

бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

чађ  - свакодневно 24-часовно мерење. 

Мерно место 4: Обданиште „Видра“, ул. Сувоборска 

бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

чађ  - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 5: Основна школа "Сестре Илић", ул. 

Милована Глишића бр. 45, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

чађ  - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

Мерно место 6: Обданиште „Бубамара“, ул. 

Подгорска бб, Ваљево.  

Мерење обухвата следеће загађујуће материје:  

сумпор диоксид, азот диоксид и чађ; 

Учесталост мерења: 

SO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

NO2 - свакодневно 24-часовно мерење; 

чађ  - свакодневно 24-часовно мерење. 

 

 

 

Табела 1. Мерна места за контролу квалитета ваздуха у локалној мрежи и загађујуће материје које се мере 

 

 

Опис мерног места Врста загађујуће материје 

Назив  Тип Адреса  
Координате  

 

Надморска 

висина 

(m) 

SO2 NO2 PM10 Чађ 

1. 

Двориште 

Завода за јавно 

здравље 

Ваљево 

Г 
Владике 

Николаја 5 

X=7411197.66  

Y=4903909.78   
191   X  

2. 
Обданиште 

„Колибри“ 
Г 

Стевана 

Бороте бб 

X=7414086.74  

Y=4904667.35   
174 X X  X 

3. 
Обданиште 

„Пчелица“ 
Г Пети пук бб 

X=7411672.27  

Y=4904658.21   
213 X X  X 

4. 
Обданиште 

„Видра“ 
Г 

ул. 

Сувоборска бб 

X=7412474.01  

Y=4902771.96   
186 X X  X 

5. 
Основна школа 

"Сестре Илић" 
Г 

ул. Милована 

Глишића бр. 

45 

X=7411432.89  

Y=4903047.38   
195 X X  X 

6. 
Обданиште 

„Бубамара“ 
Г 

ул. Подгорска 

бб 

X=7410504.70  

Y=4904123.57   
245 X X  X 

 

 

Легенда: 

SO2 – сумпор диоксид; 

NO2 – азот диоксид; 

PM10 – суспендоване честице до 10 микрона; 

Г – градски тип;  

Чађ - суспендоване црне честице. 
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II ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ 

КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 

2.1. Обезбеђење квалитета података 

 

Мерења, обраду података, проверу валидности 

резултата добијених мерењем и/или узимањем 

узорака, као и интерпретацију резултата, спроводе 

овлашћена правна лица, у складу са Законом о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, број 36/09, 10/13 

и 26/21 – др. закон) путем референтних метода 

прописаних Уредбом о условима за мониторинг и 

захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, број 

11/10, 75/10 и 63/13), а у складу са овим Програмом. 

 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се у складу са 

прописом којим се уређују услови за мониторинг и 

захтеви квалитета ваздуха. 

 

2.2. Редовно извештавање 

 

Стручна организација која обавља допунска мерења у 

погледу контроле квалитета ваздуха у оквиру локалне 

мреже, добијене резултате редовно доставља 

надлежном органу Градске управе града Ваљева, у 

складу са Уговором. 

Надлежни орган Градске управе града Ваљева 

резултате мерења доставља Агенцији за заштиту 

животне средине Републике Србије и редовно 

обавештава јавност путем електронских и штампаних 

медија, односно путем интернета, у складу са 

законом. 

 

2.3. Извештавање и мере у случају прекорачења 

концентрација 

 

У складу са чланом 3. тачка 8) Уредбе о одређивању 

зона и агломерација („Сл. гласник РС“, бр. 58/11 и 

98/12), град Ваљево припада зони „Србија“, док према 

Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета 

ваздуха по зонама и агломерацијама на територији 

Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, 

бр. 104/18), територија града Ваљева припада трећој 

категорији квалитета ваздуха. 

 

У складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 10/13), надлежни 

орган јединице локалне самоуправе, у зонама и 

агломерацијама у којима је ваздух треће категорије, 

дужан је да пропише План квалитета ваздуха са 

циљем да се унапреди квалитет ваздуха и постигну 

утврђене или циљне вредности утврђене Уредбом о 

условима за мониторинг и захтевима квалитета 

ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10 и 75/10 и 63/13). 

 

У случају прекорачења концентрација опасних по 

здравље људи, јавност се обавештава о локацији или 

подручју прекорачења, врсти концентрације која је 

прекорачена, времену почетка и трајању 

прекорачења, географском подручју на коме се 

очекује прекорачење концентрације, прогнозама за 

наредни период са очекиваним променама загађења 

са проценом промене, подацима за посебно осетљиве 

групе становништва, могућим ефектима по здравље и 

препорученом понашању (посебно осетљиве групе, 

опис могућих симптома, мере које се препоручују, 

нове информације о току догађаја и др.) и подацима о 

превентивним мерама за смањење загађења. 

 

У случају процењеног наставка прекорачења 

концентрација опасних по здравље људи, јавност се 

обавештава о локацији или подручју прекорачења, 

врсти загађујуће материја чија дозвољена 

концентрација је прекорачена, времену почетка и 

трајању прекорачења, географском подручју на коме 

се очекује прекорачење концентрације, прогнозама за 

наредни период са очекиваним променама загађења 

са проценом промене, подацима за посебно осетљиве 

групе становништва, могућим ефектима по здравље и 

препорученом понашању (посебно осетљиве групе, 

опис могућих симптома, мере које се препоручују, 

нове информације о току догађаја и др.) и подацима о 

превентивним мерама за смањење загађења. 

 

У случају процењеног наставка прекорачења 

концентрација загађујућих материја надлежни орган 

предузима практичне мере и може донети 

краткорочни акциони план са мерама смањења ризика 

или трајања таквог прекорачења ради заштите 

здравља људи и/или животне средине. 

 

Краткорочним акционим планом, у зависности од 

конкретног случаја, утврђују се делотворне мере које 

се односе на контролу оних активности које 

доприносе настанку опасности од прекорачења 

концентрација опасних по здравље људи и, у случају 

потребе, привремено заустављање тих активности. 

 

Делотворне мере односе се на саобраћај моторних 

возила, рад индустријских постројења, употребу 

производа који садрже загађујуће материје и начин 

грејања домаћинстава, као и предузимање 

специфичних активности намењених заштити 

осетљивих група становништва, нарочито деце. 

 

III ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА 

НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

 

Акутни утицај загађеног ваздуха на здравље људи 

процењује и прати стручна организација путем 

индекса квалитета ваздуха, који се свакодневно, за 

свако од мерних места и све загађујуће параметре 

мерене од стране стручне организације, а који могу 

имати акутни утицај на здравље људи. Вредности 

индекса квалитета ваздуха за здравље зависе од 

концентрација загађујућих материја, а упозорења о 

могућим штетним последицама, која се уз индекс 

квалитета дају угроженој популацији, заснована су на 

научно доказаним штетностима које одређене 

концентрације могу изазвати, уз уважавање чињенице 
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да постоји синергично дејство свих материја које се у 

ваздуху могу наћи. 

 

Дугорочни утицај загађеног ваздуха на здравље 

људи процењује се и прати путем сагледавања 

индекса квалитета ваздуха за здравље на годишњем 

нивоу, као и проценом могућих утицаја просечних 

годишњих концентрација параметара за које се зна да 

дугорочно, у ниским концентрацијама, могу имати 

штетан утицај на здравље, уз ослањање на научно 

заснован ризик од штетних здравствених ефеката. 

 

IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

Средства за реализацију Програма контроле 

квалитета ваздуха обезбеђују се из буџета града 

Ваљева, опредељена кроз Програм коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне 

средине града Ваљева у важећој календарској години. 

 

V 

 

Овај програм објављује се у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 501-247/2021-07 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 

 

431. 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), и члана 37. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана  28. децембра 2021. 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 2022. годину. 

 

2.Закључак објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број :352-253/2021-01/8 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др. Снежана Ракић,с.р. 

 

432. 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 

28. децембра 2021 .године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на трећу Измену и допуну 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2021. годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на трећу Измену и 

допуну Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2021. годину, коју је усвојио 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» Одлуком број: 01-8712/3 

од 10.12.2021. године. 

2. Ово Решење доставити ЈКП«Водовод-

Ваљево» Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-87/21-02 

 

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 

28. децембра 2021.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Другу измену и допуну 

Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Полет“  Ваљево за 

2021.годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево за 2021.годину, које 

је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Ваљево Одлуком број: 2081 

од 07.12.2021.године. 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“ Ваљево. 
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3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-85/2021-02 

 

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 28. децембра 2021.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 2021.годину 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма 

коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа 

„Полет“ Ваљево из буџета града Ваљева за 2021.годину, 

који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ Одлуком број: 2083 од 

07.12.2021године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном предузећу 

„Полет“ Ваљево. 

 

3.  Решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-86/21-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

435. На основу члана 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ број бр. 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 

47/2018, и 111/2021 - други закон), члана 37. Статута 

Града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ 

број 5/2019) и члана 13. став 2. Одлуке о изменама 

одлуке о оснивању јавног предузећа „Агроразвој-

ваљевске долине“ Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“ број 1/2017) Скупштина града Ваљева дана 

28. децембра 2021. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на Одлуку о ценама производа 

шумарства „Агроразвој-ваљевске долине“ доо Ваљево 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о ценама 

производа шумарства „Агроразвој - ваљевске 

долине“ доо Ваљево коју је донела Скупштина 

друштва „Агроразвој-ваљевске долине“ доо 

Ваљево под бројем: 2760 од 10.11.2021. године. 

2. Цене из тачке 1. овог Решења примењиваће се 

наредног дана од дана доношења решења. 

 

3. Ово Решење доставити „Агроразвој-ваљевске 

долине“ доо Ваљево. 

 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 320-121/2021-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

 

436. На основу члана 13. став 1. и 2. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

("Службеном гласнику РС", бр.10/2013,142/14, 103/15 

и 101/16 ), члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19) и члана 

5., Одлуке о изменама Одлуке о оснивању јавног 

предузећа “Агроразвој-Ваљевске долине“. Ваљево 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр 1/17) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

28. децембра 2021. године, /донела је  

 

 
О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СПРОВОЂЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

Члан 1. 

Послове спровођења пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на територији 

града Ваљева у 2022. години обављаће “Агроразвој-

ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. 

Члан 2. 

Послови из члана 1. ове Одлуке обухватају 

послове који се утврђују  Програмом подршке за 

спровођење пољопривреде политике и политике 

руралног развоја града Ваљева.  

 

Члан 3. 

 

Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева доноси Скупштина града 
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Ваљева уз претходну сагласност надлежног 

министарства. 

Предлог Програма из става 1. овог члана, по 

прописаној садржини и обрасцу, припрема 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. 

 

Члан 4. 

 

Средства за спровођење програма из члан 3. 

ове одлуке утврђена су Одлуком o буџету града 

Ваљева за 2022.годину, раздео 4, програм 5-развој 

пољопривреде, програмска активност 0101–0002 мере 

подршке руралном развоју,функционална 

класификација 421, економска класификација 451 – 

текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама-апропријација 

намењена субвенцијама у пољопривреди и користе у 

складу са наведеним програмом. 

Члан 5. 

Додела подстицајних средстава у 

пољопривреди врши се у складу са критеријумима и у 

поступку утврђеним Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу и коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди 

 

Члан 6. 

“Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево 

подноси Скупштини града Ваљева и надлежном 

министарству извештај о спровођењу Програма 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева, најкасније до 31. марта 2022. 

године. 

Члан 7. 

Надзор над извршењем послова из ове одлуке 

врши Градска управа града Ваљева - Одељење за 

локални развој привреду и комуналне послове. 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“  

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 320-126/2021-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

437. На основу члана 13. став 4. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

("Службеном гласнику РС", бр.10/2013,142/14, 103/15 

и 101/16 ), члана 37. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19) и Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2021. годину (“Службени 

гласник града Ваљева” бр.24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2021. године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

1. УСВАЈА СЕ Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја за град Ваљево, 

за 2021. годину-Друга измена 

 

2.  Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево -Друга 

измена објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 320-119/2021-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

На основу члана 13. става 4. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“; бр 10/2013, 142/14, 103/15, и 101/16) и 

члана 37. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 5/2019), одлуке о Буџету града 

Ваљева за 2021. годину („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 24/2020, 9/21 и 20/21) Скупштина града 

Ваљева доноси: 

 

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за град 

Ваљево за 2021 годину (Сл. гласник града Ваљева 

бр. 5/2021) - Друга измена 
 

1. На страни 10, табела број 3. Мере руралног развоја 

мења се планирани износ под тачком 1. Инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава и 

сада износи 36.098.000,00 динара.  

 

Образложење: Највеће интересовање и број поднетих 

а не реализованих захтева, због недостатка 

финансијских средстава, се односи на поменуту меру. 

Првом изменом програма је планирано 33.200.000,00 

динара а додатна средства су обезбеђена од 

нереализованих средстава, у оквиру других мера из 

Прве измене програма, у износу од 2.898.000,00 

динара 

 

2. На страни 10, табела број 3. Мере руралног развоја 

мења се планирани износ под тачком 3. Одрживо 

коришћење пољопривредног земљишта и сада износи 

750.000,00 динара. 
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Образложење: У складу са препорукама 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде се овом мером повећава контрола 

плодности обрадивог пољопривредног земљишта, а за 

њу је Другом изменом програма планирано 

750.000,00 динара.  

 

3. На страни 10, табела 3. Мере руралног развоја, 

мења се планирани износ под тачком 5. Органска 

производња и сада износи 802.000,00 динара. 

 

Образложење: За реализацију активности до краја 

године, које су планиране овом мером биће довољан 

нови планирани износ. Првом изменом програма је 

било планирано 1.000.000,00 динара. 

 

4.На страни 10, табела 3. Мере руралног развоја, мења 

се планирани износ под тачком 7. Економске 

активности у циљу подизања конкурентности у 

смислу додавања вредности кроз прераду као и на 

увођење и сертификација система безбедности и 

квалитета хране, органских производа и производа са 

ознаком географског порекла на газдинствима и сада 

износи 259.000,00 динара. 

 

Образложење: За реализацију активности до краја 

године, које су планиране овом мером биће довољан 

нови планирани износ . Програмом је било планирано 

500.000,00 динара. 

 

На страни 10, табела број 3. Мере руралног развоја 

мења се укупан износ са планираних 52.500.000,00 

динара на 54.909.000,00 динара. Нова измењена 

табела изгледа као у наставку. 

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

   

Планирани буџет за 

Износ 

Максимални 

 

   

подстицаја по 

 

Редни  Шифра текућу годину без 
износ подршке 

по Пренете 

број Назив мере мере пренетих обавеза (у 

кориснику 

(%) кориснику (ако је обавезе 

   

РСД) 
(нпр. 30%, дефинисан) 

(РСД) 

 

   

50%, 80%) 

 

      

       

 Инвестиције у физичку      

1 имовину пољопривредних 101 36.098.000,00 100 500.000,00 0,00 

 газдинстава      

       

 Успостављање и јачање      

2 удружења у области 102 1.000.000,00 100 500.000,00 0,00 

 пољопривреде      

       

3 

Одрживо коришћење 

пољпривредног земљишта 201.1 750.000 100 0,00 0,00 

4 

Одрживо коришћење 

201.2 1.000.000,00 100 0,00 0,00 

шумских ресурса       

       

5 Органска производња 201.3 802.000,00 50 300.000,00 0,00 

       

6 

Подршка младима у 

303 15.000.000,00 70-100 300.000,00 0,00 

руралним подручјима 

      

      

       

       

7 

 

Економске активности у 

циљу подизања 

конкурентности.... 304 259.000 40 80.000,00 0,00 

 УКУПНО  54.909.000,00     
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5. На страни 11, табела број 4. мења се планирани 

износ под тачком 1. Подстицаји за промотивне 

активности у пољопривреди и руралном развоју и 

сада износи 1.091.000,00 динара. Због забрана које је  

условила актуелне епидемијолошка ситуација, 

активности предвиђене овом мером неће бити 

реализоване (Овчарска изложба у Причевићу, 

студијско путовање у иностранство). Подстицаји за 

промотивне активности у пољопривреди и руралном 

развоју умањују се за 2.409.000,00 динара. Табела 

након измена сада изгледа као у наставку. 

 

Табела 4. Посебни подстицаји 

 

   

Планирани 

Износ Износ Максимални  

   

постицаја по подстицаја износ подршке 

 

   

буџет за текућу 

 

Редни 

 

Шифра јединици по кориснику по кориснику Пренете 

Назив мере годину без 

број мере мере (%) (нпр. (ако је обавезе  

пренетих    

(апсолутни 30%, 50%, дефинисан) 

 

   

обавеза (у РСД) 

 

   износ у РСД) 80%) (РСД)  

        

 Подстицаји за       

 промотивне       

1 активности у 402 1.091.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 пољопривреди и       

 руралном развоју       

        

 УКУПНО  1.091.000,00      

         

 

Образложење: Ова промена је последица предходно описаних промена и нова измењена табела сада изгледа као у 

наставку 

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за 

реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) 

65.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  
     6.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 
     2.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   
54.909.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 
1.091.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 

директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног 

развоја 

1.000.000,00 

Пренете обавезе 
0,00 

 

6. На страни 15 у тачки 2.3.1. Образложење, мења се у 

тексту износ планираних средстава на износ од 

36.098.000,00 динара. 

 

7. На страни 22 у тачки 2.5.1. Образложење, мења се у 

тексту износ планираних средстава на износ од 

750.000,00 динара. 
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8. На страни 26 у тачки 2.7.1. Образложење, мења се у 

тексту износ планираних средстава на износ од 

802.000,00 динара. 

 

9. На страни 31 у тачки 2.9.1. Образложење, мења се у 

тексту износ планираних средстава на износ од 

259.000,00 динара. 

 

10. На страни 33 у тачки 2.3.1. Образложење, мења се 

у тексту износ планираних средстава на износ од 

1.091.000,00 динара. 

 

_______________ 
 

438. На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-други закон, 

101/2016–други закон, 47/2018 и 111/2021 – други 

закон), члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 

88/2019) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2021. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 „ВИДРАК“ ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ксенија Бадем, 

дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и 

хортикултуре из Ваљева, за директора Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево, на период 

од четири године. 

 

II 

Именована је дужна да ступи на функцију у 

року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

 

III 

Ово решење је коначно.  

 

IV 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење овог решења 

садржан je у члану 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016–други закон, 

47/2018 и 111/2021- други закон), члану 24. став 3. и 

члана 30. Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник РС“ број 15/16 и 88/2019) и члану 37. став 1. 

тачка 13) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ број 5/19). 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи прописано је да скупштина општине 

именује и разрешава управни и надзорни одбор, 

директоре јавних предузећа, установа, организација и 

служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове 

статуте, у складу са законом а чланом 66. став 3. 

истог Закона прописано је да се одредбе овог закона 

које се односе на скупштину општине примењују се 

на градску скупштину. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним 

предузећима прописано је да директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе именује орган одређен статутом локалне 

самоуправе, на период од четири године, а на основу 

спроведеног јавног конкурса. Чланом 30. истог Закона 

прописано је да се директор јавног предузећа именује 

након спроведеног јавног конкурса. 

Чланом 37. став 1. тачка 13) Статута града 

Ваљева прописано је да Скупштина града именује и 

разрешава надзорни одбор, директора јавног 

предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут 

јавног предузећа и врши друга права оснивача  у 

складу са законом и оснивачким актом. 

Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 22. октобра 2021. године донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног комуналног предузећа „Видрак“ Ваљево. Јавни 

конкурс за избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево 

објављен је у „Службеном гласнику РС“ број 

101/2021 од 27.10.2021. године, „Службеном гласнику 

града Ваљева“ број 25/2021, дневном листу Политика 

и на интернет страници града Ваљева.  

Рок за подношење пријава трајао је 30 дана 

од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево („Службени 

гласник града Ваљева“ број 24/21). 

По истеку рока за подношење пријава а на основу 

изнетих доказа у пријави на конкурс, Комисија је 

саставила Списак кандидата који испуњавају услове 

за спровођење изборног поступка за директора ЈКП 

„Видрак“ Ваљево. Списак се састоји од једног 

кандидата и то: 

1. Ксенија Бадем, дипломирани инжењер 

пејзажне архитектуре и хортикултуре 

У изборном поступку Комисија је извршила 

проверу и оцењивање стручне оспособљености 

кандидата, утврдила и бројчано исказала резултат 

кандидата, израчунавањем његове просечне оцене, 

према мерилима прописаним Уредбом о мерилима за 
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именовање директора јавног предузећа („Службени 

гласник РС“; број 65/2016). 

Након спроведеног изборног поступка у коме је 

учествовао један кандидат, Комисија је Градском 

већу града Ваљева доставила Ранг листу кандидата за 

избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево број 06-

170/2021-01/1 од 20. децембра 2021. године и 

Записник о спроведеном изборном поступку број 06-

170/2021-01/1 од 20. децембра 2021. године. 

На основу достављене Ранг листе кандидата за 

избор директора ЈКП „Видрак“ Ваљево, Градско веће 

града Ваљева утврдило је предлог решења о 

именовању Ксеније Бадем, за директора ЈКП 

„Видрак“ Ваљево. 

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним 

предузећима акт о именовању директора је коначан. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

решења може се поднети тужба Управном суду у 

Београду у року од 30 дана од дана достављања 

Решења. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:112-1050/2021-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

439. На основу чланa 48. став 1.  Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 34/2010 - 

Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-II и 

68/2020), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 28. децембра 2021. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

 

I 
Ивану Влајковићу, пољопривреднику, 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 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

V 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011-288/2021-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

440. На основу члана 14. став 1. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 

34/2010-Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020, 12/2020 и 

68/2020), члана 37. став 1. тачка 46) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) 

и члана 74. став 1. тачка 1. и члана 75. Пословника 

Скупштине града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 16/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2021. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ  

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Именује се Градска изборна комисија за 

спровођење избора за одборнике Скупштине града 

Ваљева (у даљем тексту Градска изборна комисија) у 

следећем саставу: 

 

1. ПРЕДСЕДНИК: Милутин Марковић, дипл. 

правник–Коалиција Александар Вучић-за 

нашу децу 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА: Младен 

Симовић, дипл. правник–Коалиција 

Александар Вучић-за нашу децу 

 

2. ЧЛАН: Милена Ђуричић –Коалиција 

Александар Вучић-за нашу децу 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Бранко Крстић-–

Коалиција Александар Вучић-за нашу децу 

 

3. ЧЛАН: Виолета Павловић-–Коалиција 

Александар Вучић-за нашу децу 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Мирко Ковачевић-–

Коалиција Александар Вучић-за нашу децу 

 

4. ЧЛАН: Јован Станисављевић-–Коалиција 

Александар Вучић-за нашу децу 
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ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Анђелка Филиповић-

Коалиција Александар Вучић-за нашу децу 

 

5. ЧЛАН: Никола Петровић-–Коалиција 

Александар Вучић-за нашу децу 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Сара Ковачевић-–

Коалиција Александар Вучић-за нашу децу 

 

6. ЧЛАН: Јелица Стојановић - Коалиција 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Саша Исидоровић - 

Коалиција „Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС) 

 

7. ЧЛАН: Александар Јанковић - Коалиција 

„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС) 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Ђорђе Гајић - 

Коалиција „Социјалистичка партија Србије 

(СПС),  Јединствена Србија (ЈС) 

 

8. ЧЛАН: Бојана Тимотић - Коалиција 

„Социјалистичка партија Србије (СПС),  

Јединствена Србија (ЈС) 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Драган Симић - 

Коалиција „Социјалистичка партија Србије 

(СПС),  Јединствена Србија (ЈС) 

 

9. ЧЛАН: Бојан Бошковић - Коалиција 

„Социјалистичка партија Србије (СПС),  

Јединствена Србија (ЈС) 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Јелисавета Илић - 

Коалиција „Социјалистичка партија Србије 

(СПС),  Јединствена Србија (ЈС) 

 

10. ЧЛАН: Горан Васиљевић – Одборничка 

група „Ваљево у срцу“ 

ЗАМЕНИК ЧЛАНА: Весна Ђоковић- 

Одборничка група „Ваљево у срцу“ 

 

- СЕКРЕТАР: Бранка Росић, дипл. правник 

- ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА:Весна Павловић, 

дипл. правник 

 

Секретар и заменик секретара учествују у раду 

Градске изборне комисије без права одлучивања. 

 

II 

Задатак Градске изборне комисије је да 

обавља послове у оквиру своје надлежности утврђене 

прописима о избору одборника, другим прописима, 

подзаконским и другим актима. 

 

III 

Доношењем овог решења престају да важе 

решења Скупштине града Ваљева о именовању 

Градске изборне комисије („Службени гласник града 

Ваљева“ број 3/2017, 4/2017, 5/2018 и 2/2020).  

 

IV 

Против овог решења допуштена је жалба 

Управном суду у Београду у року од 24 часа од 

доношења решења. 

 

V 

Решење доставити именованим члановима 

Комисије. 

 

VI 

Ово решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-1070/2021-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

441. На основу члана 41.став 1. тачка 4., члана 42 став 

1. тачка 4.,члана 43.и 44. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“ број 87/18), члана 5. Уредбе 

о саставу, начину и организацији рада штабова за 

ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 

27/20) и члана 37. став 1. тачка 36) Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2021. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ  

РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА 

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I У Решењу о образовању градског штаба за ванредне 

ситуације за територију града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“ број 18/20 и 5/21), део I мења 

се и гласи: 

 

„КОМАНДАНТ  ГРАДСКОГ ШТАБА 

1. ЛАЗАР ГОЈКОВИЋ – градоначелник града 

Ваљева 

 

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА ГРАДСКОГ 

ШТАБА 

1. НЕМАЊА ПЕТРОВИЋ - заменик 

градоначелника града Ваљева, 
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НАЧЕЛНИК ГРАДСКОГ ШТАБА 
 

1. МИЛЕ НИКОЛИЋ – в.д. начелника Одељења 

за ванредне ситуације-Министарства 

унутрашњих послова 

 

ЧЛАНОВИ ГРАДСКОГ ШТАБА 

1. ПРОФ. ДР СНЕЖАНА РАКИЋ, председник 

Скупштине града Ваљева; 

2. ВИКТОР МИЋИЋ, заменик председника 

Скупштине града Ваљева; 

3. ВЛАДИМИР БЛАГОЈЕВИЋ, члан Градског 

већа града Ваљева; 

4. ПУК. САША СТОИЉКОВИЋ, командант 

ВП 9845 Ваљево; 

5. ВЛАДА ЈЕРИНИЋ, начелник Полицијске 

управе Ваљево; 

6. НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, начелник Градске 

управе града Ваљева; 

7. БРАНКО ВУКОВИЋ, руководилац Одељења 

за грађевинско земљиште и инфраструктуру Градске 

управе града Ваљева; 

8. АЛЕКСАНДАР ПУРИЋ, руководилац 

Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине Градске управе града 

Ваљева; 

9. АЛЕКСАНДАР ЈАНКОВИЋ, руководилац 

Одељења за инспекцијске послове Градске управе 

града Ваљева; 

10. МИЛИЦА ПЕТКОВИЋ, руководилац 

Одељења комуналне милиције Градске управе града 

Ваљева 

11. ЈЕЛИЦА СТОЈАНОВИЋ, шеф Одсека за 

имовинско правне и стамбене  послове Одељења за 

имовинске послове и општу управу Градске управе 

града Ваљева; 

12. ЗОРА БОЈИЧИЋ, руководилац Одељења за 

друштвене делатности Градске управе града Ваљева; 

13. ТИЈАНА ТОДОРОВИЋ, руководилац 

Одељења за локални развој, привреду и комуналне 

послове Градске управе града Ваљева; 

14. АЛЕКСАНДАР ПАВЛОВИЋ, шеф Одсека 

за ванредне ситуације и послове одбране Одељења за 

послове органа града Ваљева Градске управе града 

Ваљева; 

15. СВЕТЛАНА МАРКОВИЋ, руководилац 

Групе за информисање и протокол Одељења за 

послове органа града Ваљева Градске управе града 

Ваљева; 

16. АЛЕКСАНДАР РАКИЋ, Командант 

ватрогасно спасилачке јединице; 

17. ДРАГАН МИХАИЛОВИЋ, Ватрогасни 

савез Србије; 

18. СРЂАН ЖИВИЋ, шеф Шумске управе 

Ваљево; 

19. НАДА ВАСИЉЕВИЋ, директор огранка 

ЕД Ваљево; 

20. МИРОСЛАВ ГАЈИЋ, шеф Службе за 

мрежне операције Ваљево ЈП Телеком РЈ Ваљево; 

21. ДР БОЈАНА ЈАНКОВИЋ, директор Дома 

здравља Ваљево; 

22. ДР БРАНКА АНТИЋ,  в.д. директора ОБ 

Ваљево; 

23. ДР МАРИЈА ГАВРИЛОВИЋ, директор 

Завода за јавно здравље Ваљево; 

24. ДР БРАНКА МИХОЉЧИЋ, запослено лице 

по уговору у Министарству здравља 

25. СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ, директор 

Пољопривредне, саветодавне и стручне службе 

Ваљево; 

26. МИРОСЛАВ ЂУКИЋ, секретар Црвеног 

крста Ваљево; 

27. КАТАРИНА МИЛИЋЕВИЋ, директор 

Центра за социјални рад "Колубара" Ваљево 

28. ВОЈИСЛАВ СТЕПАНОВИЋ, директор 

Апотекарске установа „Ваљево“; 

29. ИВАН ФИЛИПОВИЋ, в.д. директора ЈКП 

"Водовод – Ваљево"; 

30. КСЕНИЈА БАДЕМ, в.д. директора ЈКП 

„Видрак“ Ваљево, 

31. ЗОРАН МИТРОВИЋ, директор ЈП 

"Колубара" Ваљево и 

32. ВЛАДИМИР БЕЉИНАЦ, службеник ЈВП 

Србијаводе. 

 

II Ово решење објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 112-1071/2021-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

442. На основу члана 41. став 3. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ број 72/2009, 13/2016, 

30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 

32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени глансик РС“ број 129/2007, 83/2014-други 

закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 81/2020) и 

члана 37. став 1. тачка 14) Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 5/2019) и 

члана 14. став 3. Одлуке о оснивању Установе за 

галеријске послове „Модерна галерија Ваљево“ 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 14/11, 12/12, 

13/17 и 18/21), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 28. децембра 2021. године донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ ЗА 

ГАЛЕРИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 «МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО»   

 

 

I Разрешава се Славица Ракић, дужности члана 

Управног одбора Установе за галеријске послове 

«Модерна галерија Ваљево», која је именована 

решењем Скупштине града Ваљева број 112-212/2019-
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04 од 1. марта 2019. године, као представник локалне 

самоуправе. 
 

II Именује се Бранка Радовић, за члана Управног 

одбора Установе за галеријске послове «Модерна 

галерија Ваљево», као представник локалне 

самоуправе. 
 

III Мандат именоване траје колико и мандат осталих 

чланова Управног одбора Установе за галеријске 

послове «Модерна галерија Ваљево» Ваљево, 

именованих решењем Скупштине града Ваљева број 

112-212/2019-04 од 1. марта 2019. године. 
 

IV Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Бр: 112-1072/2021-01/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 
 

 

443. 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 30.11.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 0401, 

програмска активност 0401-0004, функционална 

класификација 510, извор финансирања 01, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ''34.000.000'' мења се износом 

''33.000.000''; 

раздео 4, глава 3 – Матична библиотека Љ.Ненадовић, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 515 – 

Нематеријална имовина износ ''500.000'' мења се 

износом ''1.500.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1591/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

444.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 30.11.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 2 - Предшколска установа ''Милица 

Ножица'', програм 2001, програмска активност 2001-

0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 415-

Накнаде трошкова за запослене износ ''13.000.000'' 

мења се износом ''11.700.000''; економска 

класификација 421–Стални трошкови износ 

'’37.430.000'' мења се износом '’36.430.000''; 

економска класификација 426-Материјал износ 

'’45.333.222'' мења се износом '’43.333.222''; 

економска класификација 472 – Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета износ ''3.200.000'' мења се износом 

''3.000.000''; економска класификација 414-Социјална 

давања запосленима износ ''6.792.000'' мења се 

износом ''9.292.000''; економска класификација 512-

Машине и опрема износ ''280.000'' мења се износом 

''2.280.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 
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3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1593/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

445.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 01.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 0401, 

програмска активност 0401-0004, функционална 

класификација 510, извор финансирања 13, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ''30.500.000'' мења се износом 

''28.400.000''; 

програм 0620, пројекат 0602-П4: Спровођење мера 

популационе политике, функционална класификација 

130, извор финансирања 13, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ''15.421.767,67'' мења се износом 

''17.521.767,67''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1607/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

446.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 01.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 0401, 

програмска активност 0401-0004, функционална 

класификација 510, извор финансирања 01, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ''28.400.000'' мења се износом 

''28.275.500''; 

програм 2003, програмска активност 2003-0001, 

функционална класификација 920, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-511-

Зграде и грађевински објекти износ ''679.000'' мења се 

износом ''803.500''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1608/2021-06 

 

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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447.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 02.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 07, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ''216.000'' мења 

се износом ''166.000''; економска класификација 426-

Материјал износ ''329.000'' мења се износом ''279.000''; 

економска класификација 421-Стални трошкови износ 

''115.500'' мења се износом ''215.500''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1610/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', бр. 5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2021. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 Градска управа града Ваљева, програм 0901, 

програмска активност 0901-0001, функционална 

класификација 070, извор финансирања 01, 

економска класификација 463-414 – Социјална давања 

запосленима износ ’’352.000’’ мења се износом 

''327.000''; економска класификација 463-415 - 

Накнаде за запослене износ ''237.000'' мења се 

износом ''262.000''; економска класификација 463-425 

- Текуће поправке и одржавање износ ''400.000'' мења 

се износом ''360.000''; економска класификација 463-

426 – Материјал износ ''310.000'' мења се износом 

''350.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1617/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за  2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 3 – Матична библиотека Љ.Ненадовић, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 
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функционална класификација 820, извор 

финансирања 04, економска класификација 422 – 

Трошкови путовања износ ''100.000'' мења се износом 

'’90.000''; економска класификација 421 – Стални 

трошкови износ '’90.000'' мења се износом ''100.000''; 

економска класификација 423 – Услуге по уговору 

износ ''725.000'' мења се износом ''680.000''. 

раздео 4, глава 3 – Матична библиотека Љ.Ненадовић, 

програм 1201, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 04, економска 423 – Услуге по уговору 

износ '’90.000'' мења се износом ''135.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1618/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 7 – Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 416 – 

Награде запосленима и остали посебни расходи износ 

''1.178.000'' мења се износом '’1.061.000''; економска 

класификација 421 – Стални трошкови износ 

''1.230.000'' мења се износом ''1.287.000''; економска 

класификација 426 – Материјал износ ''100.000'' мења 

се износом ''160.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1619/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковићс.р. 

 

451.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 7 – Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 04, економска класификација 411 – 

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

''1.835.700'' мења се износом ''1.635.700''; економска 

класификација 422 – Трошкови путовања износ 

''800.000'' мења се износом ''1.000.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1620/2021-06 
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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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 425–Текуће поправке и одржавање 

износ ''142.573.500'' мења се износом ''142.503.500'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ''5.700'' мења се 

износом '’75.700'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1621/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 06.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 2 – ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''310.250.000'' мења се 

износом ''308.820.000'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ''700'' мења се износом 

'’1.430.700'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1623/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 
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Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 425–Текуће поправке и одржавање 

износ ''142.503.500'' мења се износом ''142.417.500'';  

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ''700'' мења се износом 

'’86.700'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1638/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1301, 

програмска активност 1301-0001, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, економска 

класификација 481 – Дотације спортским 

организацијама износ ''74.106.000'' мења се износом 

'’73.806.000'';  

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1301, 

програмска класификација 1301-0002, функционална 

класификација 810, економска класификација 481 – 

Дотације невладиним организацијама износ 

''3.000.000'' мења се износом ''3.300.000'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1640/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', бр. 5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, Градска управа града Ваљева, програм 2002, 

програмска активност 2002-0001, функционална 

класификација 912, извор финансирања 01,  

економска класификација 463-415 – Накнаде за 

запослене износ '’31.180.000'' мења се износом 

'’30.597.000'',   

економска класификација 463-421 – Стални трошкови 

износ '’71.417.000'' мења се износом '’71.105.500'',  
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економска класификација 463-422 – Трошкови 

путовања износ '’28.288.000'' мења се износом 

'’27.772.500'',  

економска класификација 463-423 – Услуге по уговору 

износ '’3.929.000'' мења се износом '’3.961.000'', 

економска класификација 463-425 – Текуће поправке 

и одржавање износ '’4.705.000'' мења се износом 

'’5.190.000'', 

економска класификација 463-426 – Материјал износ 

''8.209.000'' мења се износом ''8.357.000'', 

економска класификација 463-512 – Машине и опрема 

износ ''1.635.000'' мења се износом ''2.380.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1650/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', бр. 5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину  (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, Градска управа града Ваљева, програм 2003, 

програмска активност 2003-0001, функционална 

класификација 920, извор финансирања 01,  

економска класификација 463-415 – Накнаде за 

запослене износ '’13.617.000'' мења се износом 

'’13.152.000'',   

економска класификација 463-416 – Награде 

запосленима и остали посебни расходи износ 

'’5.062.000'' мења се износом '’5.198.000'',   

економска класификација 463-421 – Стални трошкови 

износ '’46.334.000'' мења се износом '’45.625.000'',  

економска класификација 463-422 – Трошкови 

путовања износ '’621.000'' мења се износом '’587.000'',  

економска класификација 463-423 – Услуге по уговору 

износ '’2.341.000'' мења се износом '’2.399.000'', 

економска класификација 463-425 – Текуће поправке 

и одржавање износ '’2.566.000'' мења се износом 

'’2.943.000'', 

економска класификација 463-426 – Материјал износ 

''3.543.000'' мења се износом ''3.663.000'', 

економска класификација 463-512 – Машине и опрема 

износ ''1.270.000'' мења се износом ''1.787.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1651/2021-06 

 

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 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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за  2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге износ 

''30.200.000'' мења се износом ''29.240.000'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 
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Текућа буџетска резерва износ ''700'' мења се износом 

'’960.700'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1661/2021-06 

 

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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, економска класификација 424–

Специјализоване услуге износ ''1.350.000'' мења се 

износом ''1.040.000'';  

 

програмска активност 1502-0002, функционална 

класификација 473, извор финансирања 01, економска 

класификација 422–Трошкови путовања износ 

''400.000'' мења се износом ''100.000''; 

 

програмска активност 1502-0002, функционална 

класификација 473, извор финансирања 01, економска 

класификација 426–Материјал износ ''100.000'' мења 

се износом ''10.000''; 

 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ''700'' мења се износом 

'’700.700'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1668/2021-06 

 

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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 1-Скупштина града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 422–Трошкови путовања износ 

''150.000'' мења се износом ''144.000'';  

раздео 1-Скупштина града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 415–Накнаде трошкова за запослене 

износ ''200.000'' мења се износом ''206.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 
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3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1669/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 3-Градоначелник града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 472–Накнаде из буџета износ 

''1.500.000'' мења се износом ''1.482.000'';  

раздео 3-Градоначелник града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 415–Накнаде трошкова за запослене 

износ ''200.000'' мења се износом ''218.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1670/2021-06 

 

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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, економска 

класификација 425–Текуће поправке и одржавање 

износ ''3.430.000'' мења се износом ''3.361.000'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, економска 

класификација 415–Накнаде трошкова за запослене 

износ ''6.150.000'' мења се износом ''6.219.000''. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1671/2021-06 

 

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 и 149/2020) члана 
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49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге износ 

''29.240.000'' мења се износом ''28.240.000'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ''700'' мења се износом 

'’1.000.700'' динара. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1672/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

464.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 1-Скупштина града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 422–Трошкови путовања износ 

''144.000'' мења се износом ''143.000''; 

раздео 1-Скупштина града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 413–Накнаде у натури износ ’’20.000’’ 

мења се износом ''21.000''.  

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1691/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

465.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 2-Градско веће града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 422–Трошкови путовања износ 

''80.000'' мења се износом ''79.000'';  
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раздео 2-Градско веће града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 413–Накнаде у натури износ ''20.000'' 

мења се износом ''21.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1692/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

466.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 3-Градоначелник града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 422–Трошкови путовања износ 

''150.000'' мења се износом ''142.000'';  

раздео 3-Градоначелник града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 413–Накнаде у натури износ ''20.000'' 

мења се износом ''28.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1693/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева     

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

467.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''218.070.687'' мења се износом ''217.770.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, економска 

класификација 413–Накнаде у натури износ ''745.000'' 

мења се износом ''1.045.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1694/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 
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Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

468.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', бр. 5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01,  

економска класификација 472-Накнаде из буџета – 

стипендија за талентоване ученике износ '’25.000.000'' 

мења се износом '’24.590.000'';  

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-421–

Стални трошкови износ '’71.105.500'' мења се износом 

'’71.515.500''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1699/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

469.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', бр. 5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник  града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 2003, 

програмска активност 2003-0001, функционална 

класификација 920, извор финансирања 01,  

економска класификација 463-472-Накнаде из буџета 

– стипендија за талентоване ученике износ 

'’1.230.000'' мења се износом '’1.204.000''; 

економска класификација 463-423–Услуге по уговору 

износ '’2.399.000'' мења се износом '’2.425.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1700/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

470.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 15.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину  (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0901, 

програмска активност 0901-0006, функционална 

класификација 070, извор финансирања 01, економска 

класификација 472–Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета износ ''58.581.500'' мења се износом 

''58.181.500'';  

 

програм 0901, програмска активност 0901-0001, 

функционална класификација 040, извор 

финансирања 01, економска класификација 472–

Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 

''28.880.000'' мења се износом ''29.280.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1709/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

471.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 15.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска активност 0701-0002, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге износ 

''28.240.000'' мења се износом ''27.200.000'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''700'' мења се износом 

'’1.040.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1713/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

472.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 5- Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општина Љиг, Лајковац и Осечина, програм 0602, 

програмска активност 0602-0004, функционална 

класификација 330, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''7.350.000'' мења се 

износом ''7.347.373,49''; 

раздео 5- Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општина Љиг, Лајковац и Осечина, програм 0602, 

програмска активност 0602-0004, функционална 

класификација 330, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''1.202.000'' мења се износом 

’’1.204.626,51’’. 
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2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1720/2021-06 

 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

473.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 1-Скупштина града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''4.950.000'' мења се 

износом ''4.660.168,33'';  

раздео 1-Скупштина града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''850.000'' мења се износом 

''775.918,09'';  

раздео 2-Градско веће града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''4.700.000'' мења се 

износом ''4.210.672,90'';  

раздео 2-Градско веће града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''810.000'' мења се износом 

''701.077,06''; 

раздео 3-Градоначелник града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''10.700.000'' мења се 

износом '’10.682.792,06'';  

раздео 3-Градоначелник града Ваљева, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''1.780.000'' мења се износом 

''1.778.684,86''; 

раздео 5-Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општина Љиг, Лајковац и Осечина, програм 0602, 

програмска активност 0602-0004, функционална 

класификација 330, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''7.347.373,49'' мења се 

износом ''7.234.994,02''; 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, економска класификација 411–

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

''6.900.000'' мења се износом ''6.364.356,94''; 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, економска класификација 412– 

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

''1.190.000'' мења се износом ''1.059.665,38''; 

раздео 4, глава 2 – Предшколска установа ''Милица 

Ножица'', програм 2001, програмска активност 2001-

0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 411–

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

''308.820.000'' мења се износом ''308.544.792,93''; 

раздео 4, глава 2 – Предшколска установа ''Милица 

Ножица'', програм 2001, програмска активност 2001-

0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 412– 

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

'’51.700.000'' мења се износом '’51.337.832,63''; 

раздео 4, глава 3 – Матична библиотека ''Љ. 

Ненадовић'', програм 1201, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 411–

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

'’16.400.000'' мења се износом '’15.887.288,50''; 

раздео 4, глава 3 – Матична библиотека ''Љ. 

Ненадовић'', програм 1201, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 412– 

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

''2.750.000'' мења се износом ''2.645.233,32''; 

раздео 4, глава 4 – Народни музеј, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 
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класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ '’22.230.000'' мења се 

износом '’21.080.981,24''; 

раздео 4, глава 4 – Народни музеј, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''3.700.000'' мења се износом 

''3.506.901,17''; 

раздео 4, глава 5 – Центар за културу, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ '’16.750.000'' мења се 

износом '’16.037.541,17''; 

раздео 4, глава 5 – Центар за културу, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''2.790.000'' мења се износом 

''2.670.250,60''; 

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 411–

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

'’12.800.000'' мења се износом '’10.848.604,93''; 

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 412– 

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

''1.986.000'' мења се износом ''1.806.292,74''; 

раздео 4, глава 7 – Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 412– 

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

''1.995.000'' мења се износом ''1.910.902,57''; 

раздео 4, глава 8 – Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ '’2.956.000'' мења се 

износом ''2.955.934,00''; 

раздео 4, глава 8 – Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''510.000'' мења се износом 

''492.167,00''; 

раздео 4, глава 9 – Интернационални уметнички 

студио ''Трнавац'', програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

411–Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

износ '’2.945.000'' мења се износом ''2.769.216,12''; 

раздео 4, глава 9 – Интернационални уметнички 

студио ''Трнавац'', програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

412– Социјални доприноси на терет послодавца износ 

''492.000'' мења се износом ''461.074,53''; 

раздео 4, глава 10 – Абрашевић, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ '’2.310.000'' мења се 

износом ''2.271.475,05''; 

раздео 4, глава 10 – Абрашевић, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''385.000'' мења се износом 

''378.200,59''; 

раздео 4, глава 11 – УФК ''Валис'', програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ '’17.850.000'' мења се 

износом '’17.846.914,39''; 

раздео 4, глава 11 – УФК ''Валис'', програм 1301, 

програмска активност 1301-0004, функционална 

класификација 810, извор финансирања 01, економска 

класификација 412– Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ''3.000.000'' мења се износом 

''2.975.879,00''. 

 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''7.733.261,37'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1721/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

474.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 
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годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''217.770.687'' мења се износом ''217.070.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 490, извор финансирања 01, економска 

класификација 423–Услуге по уговору износ 

''1.250.000'' мења се износом ''1.550.000''; 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 490, извор финансирања 01, економска 

класификација 482–Услуге по уговору износ 

''5.850.000'' мења се износом ''6.250.000''; 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1727/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

475.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''217.070.687'' мења се износом ''216.570.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''532.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1728/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

476.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''216.570.687'' мења се износом ''216.070.687'';  



 

 

Страна 187  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2021. године  Број  30 

 

  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''532.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1730/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

477.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 20.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''216.070.687'' мења се износом ''213.519.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0701, 

програмска класификација 0701-0004, функционална 

класификација 451, економска класификација 423 – 

Услуге по уговору износ '’44.000.000'' мења се 

износом '’46.551.000'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1734/2021-06 

 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

478.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''213.519.687'' мења се износом ''211.977.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''1.574.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1742/2021-06 

 

Припремио: 

 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  
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Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

479.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''211.977.687'' мења се износом ''211.837.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0001, функционална 

класификација 130, економска класификација 416 – 

Награде, бонуси и остали расходи износ '’6.200.000'' 

мења се износом ''6.340.000'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1743/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

 

480.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 и 149/2020 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021, 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''211.837.687'' мења се износом ''211.637.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1201, 

програмска класификација 1201-0002, функционална 

класификација 820, економска класификација 424 – 

Специјализоване услуге износ ''3.510.000'' мења се 

износом ''3.710.000'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1744/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

481.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'', бр. 5/19) и 

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

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

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 
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ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник  града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, 

економска класификација 472-Накнаде из буџета – 

стипендија за талентоване ученике износ '’24.590.000'' 

мења се износом '’24.200.000''; 

програм 2003, програмска активност 2003-0001, 

функционална класификација 920, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-414–

Социјална давања запосленима износ '’1.200.000'' 

мења се износом '’1.590.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1753/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

482.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, извор 

финансирања 01,  

економска класификација 421–Стални трошкови 

износ ''1.550.000'' мења се износом ''1.490.000''; 

економска класификација 414–Социјална давања 

запосленима износ ''250.000'' мења се износом 

''310.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1754/2021-06 

 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

483.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 5-Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општина Љиг, Лајковац и Осечина, програм 0602, 

програмска активност 0602-0004, функционална 

класификација 330, извор финансирања 01, економска 

класификација 422–Трошкови путовања износ 

''70.000'' мења се износом ''63.000''; 

економска класификација 414– Социјална давања 

запосленима износ ''150.000'' мења се износом 

’’157.000’’. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1755/2021-06 

 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

484.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''211.637.687'' мења се износом ''209.637.687'';  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0001, функционална 

класификација 130, економска класификација 414 – 

Социјална давања запосленима износ '’10.780.000'' 

мења се износом ’’12.780.000'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1760/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

485.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''209.637.687'' мења се износом ''209.474.687'';  

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''195.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

  

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1764/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

486.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 и 149/2020) члана 
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49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2021. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 07, економска класификација 422 - 

Трошкови путовања износ ''120.000'' мења се износом 

''110.000''; економска класификација 421 - Стални 

трошкови износ ''215.500'' мења се износом ''225.500''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1768/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

487.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 24.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''209.474.687'' мења се износом ''209.281.687'';  

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''225.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1775/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

488.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 24.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1501, 

програмска активност 1501-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 511–Зграде и грађевински објекти 

износ ''209.281.687'' мења се износом ''206.631.687'';  

програм 0602, програмска класификација 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 541-Набавка земљишта износ 
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''250.000.000,51'' мења се износом ''252.650.000,51'' 

динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1777/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

489.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'', бр. 5/19) и 

члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

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

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 24.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник  града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 2003, 

програмска активност 2003-0001, функционална 

класификација 920, извор финансирања 01, 

економска класификација 463-415-Накнаде трошкова 

за запослене износ '’13.152.000'' мења се износом 

'’13.146.000''; 

економска класификација 463-416–Накнаде 

запосленима и остали посебни расходи износ 

'’5.198.000'' мења се износом '’5.204.000''. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1782/2021-06 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

   

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева      

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

490.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 и 149/2020, 

118/2021 и 118/2021-др.закон) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021, 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 24.12.2021. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) мењају се 

следеће апропријације: 

раздео 4, глава 2 – Предшколска установа ''Милица 

Ножица'', програм 2001, програмска активност 2001-

0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 415 – 

Накнаде трошкова за запослене износ '’11.700.000'' 

мења се износом '’10.780.000''; економска 

класификација 421 – Стални трошкови износ 

'’36.430.000'' мења се износом '’34.430.000''; 

економска класификација 422 – Трошкови путовања 

износ '’300.000'' мења се износом '’220.000''; 

економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање износ '’10.420.000'' мења се износом 

'’9.520.000''; економска класификација 426 – 

Материјал износ '’43.333.222'' мења се износом 

'’42.483.222''. 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ''32.700'' мења се 

износом ''4.782.700'' динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1783/2021-06 

 

Припремио: 
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Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

491.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за  2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 15.11.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''660.000“ динара за мобилне телефоне и 

услуге по уговору. 

 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 421 – Стални трошкови износ од 

’’50.000“ динара и економска класификација 423-

Услуге по уговору „610.000“. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1522/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

492.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 06.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''830.000“ исплату плата и доприноса. 

 

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, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде износ 

„700.000“ динара и економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

„130.000“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1624/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

493.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 
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Градоначелник града Ваљева дана 06.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''600.000“ исплату плата и доприноса. 

 

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

оквиру раздела 5-Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Љиг, Лајковац и Осечина програм 

0602, програмска активност 0602-0004, функционална 

класификација 330, извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде износ 

„550.000“ динара и економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

„50.000“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1625/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

494.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ’’86.000“ динара за Народни музеј Ваљево. 

 

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

оквиру раздела 4, глава 4 Народни музеј Ваљево, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 414 – 

Социјална давања запосленима износ од ''86.000“ 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1639/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

495.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за  2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''960.000“ динара за израду Елабората за 

трансфер станицу и рециклажни центар.  
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2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0401, програмска активност 0401-0006, 

функционална класификација 510, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ од „960.000“. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1662/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

496.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ’’700.000“ динара за Туристичку 

организацију Ваљево. 

 

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

оквиру раздела 4, глава 1-Туристичка организација 

Ваљево, програм 1502, програмска активност 1502-

0002, функционална класификација 473, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору на износ од '’700.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1673/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

497.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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“ динара за Предшколску 

установу ''Милица Ножица''. 

 

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

оквиру раздела 4, глава 2 Предшколска установа 

''Милица Ножица'', програм 2001, програмска 

активност 2001-0001, функционална класификација 

911, извор финансирања 01, економска класификација 

413-Накнадае у натури износ од '’1.000.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1674/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   



 

 

Страна 196                                                Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2021. године    Број 30  

 
Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

498.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 15.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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“ динара за набавку новогодишње 

расвете.  

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1102, програмска активност 1102-0001, 

функционална класификација 640, извор 

финансирања 01, уводи се економска класификација 

426-Материјал износ од „1.000.000“. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1714/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије   

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

499.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 и 149/2020) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева дана 15.12.2021. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''8.000“ за услуге мобилног телефонског 

саобраћаја. 

 

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

оквиру раздела 2-Градско веће, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ „8.000“ 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1715/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

500.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021 и 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ’’7.700.561,37’’ за исплату плата 

запосленима у Градској управи и Заједничком јавном 

правобранилаштву. 

 

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, економска 

класификација 411–Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ''6.592.970,64'' динара и 

економске класификације 412– Социјални доприноси 

на терет послодавца износ ''1.107.590,73'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1722/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије    

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

501.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021 и 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''500.000'' за плаћање неизмирених обавеза. 

 

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, економска 

класификација 423–Услуге по уговору износ ''500.000'' 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1729/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

502.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021 и 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''500.000“ динара за накнаде одборницима и 

члановима скупштинских комисија. 
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2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће се у 

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору „500.000“. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1731/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

503.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021 и 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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“ динара за накнаде одборницима 

и члановима скупштинских комисија. 

 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору „1.000.000“. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1745/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

504.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 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021 и 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

22.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''250.000'' за услуге по уговору. 

 

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

оквиру раздела 2-Градско веће, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ ''250.000'' 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1746/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  
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Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

505.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 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021 и 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

22.12.2021. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''150.000'' за услуге по уговору. 

 

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, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ ''150.000'' 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1747/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

506.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за  2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021 и 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''30.000'' динара за исплату солидарне 

помоћи запосленима. 

 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

''30.000''. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1757/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

507.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 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021 и 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

22.12.2021. године  донео је: 
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РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 '’30.000'' за исплату солидарне помоћи 

запосленима. 

 

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

оквиру раздела 2-Градско веће, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ''30.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1758/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

508.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 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021 и 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

22.12.2021. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''82.000'' за исплату солидарне помоћи 

запосленима. 

 

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, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ''82.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1759/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

509.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`` бр.5/19) 

и члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

24/2020, 9/2021 и 20/2021), Градоначелник града 

Ваљева дана 22.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ’’163.000’’ за исплату сталних трошкова за 

Апотекарску установу. 

 

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

оквиру: 
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раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 1801, 

програмска активност 1801-0001, функционална 

класификација 760, извор финансирања 01, економска 

класификација 464–Дотације организацијама 

обавезног социјалног осигурања износ ''163.000'' 

динара. 

 

3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику Града 

Ваљева''. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1765/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

510.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 и 149/2020 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021 и 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

24.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''193.000'' динара за Предшколску установу 

''Милица Ножица''. 

 

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

оквиру раздела 4, глава 2 Предшколска установа 

''Милица Ножица'', програм 2001, програмска 

активност 2001-0001, функционална класификација 

911, извор финансирања 01, економска класификација 

416 - Награде запосленима и остали посебни расходи 

износ од '’175.000'' динара; економска класификација 

483 - Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

'’18.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1776/2021-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

511.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 и 149/2020 и 

118/2021) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021 и 20/2021), Градоначелник града Ваљева дана 

24.12.2021. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021), 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 ''4.750.000'' динара за Предшколску 

установу ''Милица Ножица''. 

 

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

оквиру раздела 4, глава 2 Предшколска установа 

''Милица Ножица'', програм 2001, програмска 

активност 2001-0001, функционална класификација 

911, извор финансирања 01, економска класификација 

414 – Социјална давања запосленима износ од 

'’4.750.000'' динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1784/2021-06 
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Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

512.ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум:07.12.2021. 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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 и 149/2020), члана 

49. Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2021. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 24/2020, 9/2021, 20/2021), 

Градоначелник града Ваљева издаје 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

 

1. За износ средстава обезбеђених капиталним 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Уговора о финансирању пројекта 

унапређења енергетске ефикасности „Унапређење 

термотехничких система и термичког омотача Дома 

за физичку културу и рекреацију „Партизан“ у 

Ваљеву“, бр. 40-616/2019-01, од 17.06.2019. године, 

Анекса Уговора I број 40-616-1/2019-1, од 20.06.2020. 

године, Анекса уговора II број 404-491/2020-01, од 

19.11.2020. године, Анекса уговора III број 40-

193/2021-01, од 03.02.2021. године, Анекса уговора IV 

број 40-836/2021-02 од 14.06.2021. године, Анекса 

уговора V број 40-1043/2021-02, од 26.07.2021. 

године, Анекса уговора VI број 40-1273/2021-02, од 

22.09.2021. године, а која су пренета на наменски 

подрачун буџета града Ваљева изводoм број 5, од 

02.12.2021. године, као Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’3.000.000’’  

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''3.000.000'' 

динара на позицији економска класификација 733241 

- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода, средства из 

осталих извора. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''3.000.000'' 

динара, раздео 4 - Градска управа града Ваљева, 

програм 0501, пројекат 0501-0001, функционална 

класификација 530, економска класификација 511 - 

Зграде и грађевински објекти износ ''3.000.000'' 

динара, средства из осталих извора.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

финансирање пројекта ’’Унапређење термотехничких 

система и термичког омотача Дома за физичку 

културу и рекреацију „Партизан“ у Ваљеву“. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

 

Број:40-1641/2021-06 

Датум:07.12.2021. године 

 

Припремио:   

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан:  

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић  

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

513.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 10.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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 и 149/2020), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 24/2020, 9/2021, 20/2021) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

 

1. За износ средстава опредељених Одлуком 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

а која су пренета на наменски рачун Предшколске 

установе ''Милица Ножица'' изводом број 1 од 

30.11.2021. године, повећати укупан износ текућих 

прихода и укупан износ текућих расхода за “247.500“ 

динара, у колони средства из осталих извора. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ “247.500“ динара 

на позицији економска класификација 733140 - 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 
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финансирања 07 у билансу прихода, средства из 

осталих извора финансирања буџетских корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ “247.500“ динара, 

раздео 4, глава 2 – ПУ ''Милица Ножица'', програм 

2001, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 426-Материјал износ ''247.500'' 

динара, средства из осталих извора финансирања 

буџетских корисника, извор 07. 

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

реализацију Пројекта Подршка примени ИКТ у 

предшколским установама кроз коришћење 

дидактичког средства ''Пчелица'' (бее бот). 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Број:40-1675/2021-06 

Датум: 10.12.2021. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић   

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

514.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 10.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 61. став 8. 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 и 

149/2020), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

23. Одлуке о буџету града Ваљева за 2021. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 24/2020, 

9/2021, 20/2021) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење  

 

1. За износ прихода остварених од сопствене 

делатности који су уплаћени на рачун Центра за 

културу Ваљево, преко износа планираног Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2021. годину, повећати 

укупан износ текућих прихода и укупан износ 

текућих расхода за “3.400.000“ динара, у колони 

средства из осталих извора, извор 04. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ “3.400.000“ 

динара на позицији економска класификација 742140 

- Приходи од продаје добара или услуга од стране 

тржишних организација, извор финансирања 04 у 

билансу прихода, средства из осталих извора 

финансирања буџетских корисника. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ “3.400.000“ 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 5 – Центар за 

културу Ваљево, програм 1201, увећати:  

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, у колони средства из осталих 

извора, извор 04, економске класификације: 414-

Социјална давања запосленима за износ ’’300.000’’ 

динара, 423 – Услуге по уговору за износ ''200.000'' 

динара, 425 – Текуће поправке и одржавање за износ 

''300.000'' динара;  

програмска активност 1201-0002, функционална 

класификација 820, у колони средства из осталих 

извора, извор 04, економске класификације: 423 – 

Услуге по уговору за износ ''400.000'' динара, 424 – 

Специјализоване услуге за износ ''2.200.000'' динара. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Број:40-1677/2021-06 

Датум: 10.12.2021. године 

 

Припремио:  

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

515.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 14.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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 и 149/2020), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник  

града Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  
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1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Министарства за бригу о 

селу број 276-401-00-1129/1/21-01 и број 276-401-00-

1095/1/2021-01, од 25.11.2021. године и Уговора о 

додели бесповратних средстава за куповину сеоске 

куће са окућницом на територији Републике Србије 

за 2021. годину број 40-1614/2021 и 40-1613/2021, од 

03.12.2021. године, а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводoм број 337 од 

07.12.2021. године, као Текући наменски трансфери, 

у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''2.400.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''2.400.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''2.400.000,00'' 

динара,  а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 0101, пројекат 0101-П2 ''Куповина 

сеоских кућа са окућницом'', функционална 

класификација 421, економска класификација 465-

Остале дотације и трансфери износ ''2.400.000,00'' 

динара, извор финансирања 07.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

куповину сеоских кућа са окућницом на територији 

Републике Србије за кориснике којима су Решењем 

Министарства за бригу о селу одобрена бесповратна 

средства. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

Број:40-1701/2021-06 

Датум: 14.12.2021. године 

 

Припремио:   

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева  

Небојша Петронић  

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

516.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 14.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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 и 149/2020), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење  

 

1. За износ средстава обезбеђених на основу Уговора 

о донаторству број 40-1442/21-02, од 01.11.2021. 

године, а која су пренета на подрачун буџета града 

Ваљева – Инклузивни бизнис инкубатор број 840-

5627741-46, изводoм број 1 од 13.12.2021. године, као 

Текуће донације од међународних организација у 

корист нивоа градова, повећати  укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за 

„2.272.763,21“ динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''2.272.763,21'' 

динара на позицији економска класификација 732141 

- Текуће донације од међународних организација у 

корист нивоа градова, извор финансирања 06, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''2.272.763,21'' 

динара, а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програма 3, уводи се пројекат 1501-П4: 

Инклузивни бизнис инкибатор, функционална 

класификација 490, економска класификација 421 – 

Стални трошкови износ ''10.000'' динара, економска 

класификација 423 – Услуге по уговору износ 

''1.515.675,10'' динара, економска класификација 426 

– Материјал износ ''641.579,94'' динара, економска 

класификација 512 – Машине и опрема износ 

''105.508,17'' динара, у колони средства из осталих 

извора.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

реализацију пројекта ''Инклузивни бизнис 

инкубатор''. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1702/2021-06 

Датум: 14.12.2021. године 

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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517.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 15.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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 и 149/2020), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2021. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 24/2020, 9/2021 и 20/2021) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије број 553-

402/1 од 28.07.2021. године, а која су пренета на 

рачун извршења буџета града Ваљева, изводoм број 

312 од 12.11.2021. године, као Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ''500.000'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''500.000'' динара 

на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од 

Републике, у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода, у колони 

средства из буџета. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''500.000'' динара, 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 11, 

програмска активност 0901-0001, функционална 

класификација 040, економска класификација 472 - 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 

''500.000'' динара, у колони средства из буџета.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

исплату помоћи за набавку огрева социјално 

угроженим породицама избеглих и интерно 

расељених лица на територији града. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

Број:40-1708/2021-06 

Датум: 15.12.2021. године 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

518.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 22.12.2021. године 

Ваљево 

 

 

На основу члана 5. 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 и 118/2021-др.закон), члана  49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` 

бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2021. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 24/2020, 9/2021 и 20/2021) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансферима од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Комесаријата за 

избеглице и миграције Републике Србије број 553-

140/2-2021, од 14.12.2021. године, 553-817/1-2021, 

553-818/1-2021, 553-819/1-2021, 553-820/1-2021 и 

553-870/1-2021, од 10.12.2021. године, а која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева, 

изводoм број 344, од 14.12.2021. године, и изводом 

број 347, од 17.12.2021. године, као Текући наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ''887.510'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''887.510'' динара 

на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од 

Републике, у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода, у колони 

средства из буџета. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''887.510'' динара,  

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 11, 

програмска активност 0901-0001, функционална 

класификација 040, економска класификација 472 - 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ 

''887.510'' динара, у колони средства из буџета.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога у износу од 

20.000,00 динара ће се користити за исплату 

једнократне новчане помоћи, 567.510,00 динара за 

уградњу грађевинског материјала добијеног у оквиру 

потпројекта 4 Регионалног стамбеног пројекта, а 

300.000,00 динара за набавку огрева социјално 
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угроженим породицама избеглих и интерно 

расељених лица на територији града. 

 

5. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Града Ваљева''. 

 

Број:40-1748/2021-06 

Датум: 22.12.2021. године 

 

Припремио:    

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

519.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 22.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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`` 

бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2021. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 24/2020, 9/2021 и 20/2021) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Решења Министарства за бригу о 

селу број 276-401-00-1342/1/21-01 од 06.12.2021. 

године и Уговора о додели бесповратних средстава за 

куповину сеоске куће са окућницом на територији 

Републике Србије за 2021. годину број 40-1676/2021 

од 10.12.2021. године, а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводoм број 343 од 

13.12.2021. године, као Текући наменски трансфери, 

у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ''1.200.000,00'' динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ''1.200.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

3. Увећати укупне расходе за износ ''1.200.000,00'' 

динара,  а у оквиру раздела 4 - Градска управа града 

Ваљева, програм 0101, пројекат 0101-П2 ''Куповина 

сеоских кућа са окућницом'', функционална 

класификација 421, економска класификација 465-

Остале дотације и трансфери износ ''1.200.000,00'' 

динара, извор финансирања 07.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

куповину сеоских кућа са окућницом на територији 

Републике Србије за кориснике којима су Решењем 

Министарства за бригу о селу одобрена бесповратна 

средства. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

Број:40-1756/2021-06 

Датум: 22.12.2021. године 

 

Припремио:    

Руководилац Одељења за финансије  

Жељко Табашевић  

   

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева   

Небојша Петронић  

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

520.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум: 23.12.2021. године 

Ваљево 

 

На основу члана 5. 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`` 

бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2021. годину (``Службени гласник  града Ваљева`` 

број 24/2020, 9/2021 и 20/2021) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

1. За износ средстава обезбеђених текућим 

добровољним трансфером од групе грађана Месне 

заједнице Дивчибаре, на основу Уговора о донацији 

број 40-1751/2021-01, од 22.12.2021. године, а која су 

уплаћена на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводoм број 352 од 22.12.2021. године, као Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица 

у корист нивоа градова, повећати укупан износ 
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текућих прихода и износ текућих расхода за 

''120.000,00'' динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ ''120.000,00'' 

динара на позицији економска класификација 744141 

- Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе за износ ''120.000,00'' 

динара, а у оквиру раздела 4, глава 12 – Месне 

заједнице, програм 0602, програмска активност 0602-

0002, функционална класификација 160, додаје се 

економска класификација 425 – Текуће поправке и 

одржавање износ ''120.000,00'' динара, извор 

финансирања 08.  

 

4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

плаћање ПДВ-а Путевима Србије на име ПДВ-а за 

извршену услугу уступања стругане асфалтне масе 

коју ће грађани искористити за пресипање пута на 

Дивчибарама. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

Број:40-1767/2021-06 

Датум: 23.12.2021. године 

 

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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447. Одлука о промени апропријације број:40-1610/2021-06 173 

448. Одлука о промени апропријације број:40-1617/2021-06 173 

449 Одлука о промени апропријације број:40-1618/2021-06 173 

450. Одлука о промени апропријације број:40-1619/2021-06 174 
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451. Одлука о промени апропријације број:40-1620/2021-06 174 

452. Одлука о промени апропријације број:40-1621/2021-06 175 

453. Одлука о промени апропријације број:40-1623/2021-06 175 

454. Одлука о промени апропријације број:40-1638/2021-06 175 

455. Одлука о промени апропријације број:40-1640/2021-06 176 

456. Одлука о промени апропријације број:40-1650/2021-06 176 

457. Одлука о промени апропријације број:40-1651/2021-06 177 

458. Одлука о промени апропријације број:40-1661/2021-06 177 

459. Одлука о промени апропријације број:40-1668/2021-06 178 

460. Одлука о промени апропријације број:40-1669/2021-06 178 

461. Одлука о промени апропријације број:40-1670/2021-06 179 

462. Одлука о промени апропријације број:40-1671/2021-06 179 

463. Одлука о промени апропријације број:40-1672/2021-06 179 

464. Одлука о промени апропријације број:40-1691/2021-06 180 

465. Одлука о промени апропријације број:40-1692/2021-06 180 

466. Одлука о промени апропријације број:40-1693/2021-06 181 

467. Одлука о промени апропријације број:40-1694/2021-06 181 

468. Одлука о промени апропријације број:40-1699/2021-06 182 

469. Одлука о промени апропријације број:40-1700/2021-06 182 

470. Одлука о промени апропријације број:40-1709/2021-06 182 

471. Одлука о промени апропријације број:40-1713/2021-06 183 

472. Одлука о промени апропријације број:40-1720/2021-06 183 

473. Одлука о промени апропријације број:40-1721/2021-06 184 

474. Одлука о промени апропријације број:40-1727/2021-06 185 

475. Одлука о промени апропријације број:40-1728/2021-06 186 

476. Одлука о промени апропријације број:40-1730/2021-06 186 

477. Одлука о промени апропријације број:40-1734/2021-06 187 

478. Одлука о промени апропријације број:40-1742/2021-06 187 

479. Одлука о промени апропријације број:40-1743/2021-06 188 

480. Одлука о промени апропријације број:40-1744/2021-06 188 

481. Одлука о промени апропријације број:40-1753/2021-06 189 

482. Одлука о промени апропријације број:40-1754/2021-06 189 

483. Одлука о промени апропријације број:40-1755/2021-06 189 

484. Одлука о промени апропријације број:40-1760/2021-06 190 

485. Одлука о промени апропријације број:40-1764/2021-06 190 

486. Одлука о промени апропријације број:40-1768/2021-06 190 

487. Одлука о промени апропријације број:40-1775/2021-06 191 

488. Одлука о промени апропријације број:40-1777/2021-06 191 

489. Одлука о промени апропријације број:40-1782/2021-06 192 

490. Одлука о промени апропријације број:40-1783/2021-06 192 

491. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1522/2021-06 193 

492. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1624/2021-06 193 

493. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1625/2021-06 193 

494. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1639/2021-06 194 

495. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1662/2021-06 194 

496. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1673/2021-06 195 

497. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1674/2021-06 195 

498. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1714/2021-06 196 

499. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1715/2021-06 196 

500. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1722/2021-06 196 

501. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1729/2021-06 197 

502. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1731/2021-06 197 

503. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1745/2021-06 198 

504. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1746/2021-06 198 

505. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1747/2021-06 199 

506. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1757/2021-06 199 

507. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1758/2021-06 199 

508. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1759/2021-06 200 

509. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1765/2021-06 200 

510. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1776/2021-06 201 

511. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1784/2021-06 201 
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512. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1641/2021-06 
202 

513. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1675/2021-06 
202 

514. Решење број: 40-1677/2021-06 203 

515. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1701/2021-06 
203 

516. Решење број: 40-1702/2021-06 204 

517. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1708/2021-06 
205 

518. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1748/2021-06 
205 

519. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1756/2021-06 
206 

520. Решење о прихватању и распоређивању трансферних средстава број: 40-

1767/2021-06 
206 
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