
. 
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ИЗЛАЗИ ПО ПOТРЕБИ 

 

103.  На основу члана 48. став 3. Закон о 

буџетском систему ( ``Службени гласник РС``, 

бр.9/2002, 87/2002, 66/2002, 101/2005 и 85/2006), 

члана 36.Статута општине Ваљево(``Службени 

гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и чл.8. Одлуке 

о буџету општине Ваљево за 2008. годину 

(``Службени гласник општине Ваљево``број 

22/2007), Председник општине Ваљево дана 

19.05.2008.године  донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ваљево за  2008.годину (''Службени 

гласник општине Ваљево'' број 8/2007,15/2007), 

раздео 2-Председник општине и општинско 

веће, глава 003-Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у  износу од 16.000,00 

динара и то Ружичић Душану  из Ваљева, 

студенту Медицинског факултета, на име 

покрића трошкова пута за одлазак на стручно 

усавршавање у Чешку Републику. 

 

2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се 

у оквиру раздела  2- Председник општине, 

глава 005, функционална класификација 070, 

економска класификација 472-накнаде из 

буџета за образовање. 

 

3. Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се  

на ж.рачун  бр. 160-0800100058290-25  

 

4.  Ово Решење  објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ваљево''. 

Број:40-157/2008-09 

Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић,с.р. 

104. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2 и 41. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05,  

 

101/05 и 85/06), члана 36. Статута општине Ваљево 

(``Службени гласник општине Ваљево``број 3/02, 

15/05),и члана 7. Одлуке о буџету  општине Ваљево 

за 2008.године (``Службени гласник општине 

Ваљево``број 22/2007 ), Председник општине 

Ваљево дана 28.05.2008. године  донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ваљево за 2008.године (``Службени 

гласник општине Ваљево``број 22/2007) 

мењају се следеће апропријације:  

раздео 2, Председник општине, глава 008, 

функционална класификација 660,  

економска класификација - 511- Изградња 

топловода износ « 96.800.000 » замењује се 

износом « 95.000.000»,  

економска класификација - 451- Регионални 

гасовод износ «7.000.000» замењује се износом 

«6.650.000»,  

економска класификација - 451 – Куповина и 

опремање земљишта за индустријску зону 

износ «12.000.000» замењује износом 

«11.400.000» ,  

економска класификација - 451- ЈП ОСА –

станоградња износ «30.000.000» замењује се 

износосм « 28.500.000» ,  

економска класификација - 451-ЈАЗ износ 

«10.000.000» замењује се износом  «9.500.000»  

економска класификација -451- Канализациона 

и водоводна мрежа – Горић и Дупљај износ « 

10.000.000» замењује се износом « 9.500.000»,  

економска класификација - 451- регионалнма 

депонија износ «7.000.000» замењује се 

износом « 6.880.000»,  

глава 014 Дотације, функционална 

класификација 850, уводи се економска 

класификација - 481-Дотације ЈКП Ваљево - 

набавка енергената износ «5.370.000». 

2.  Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

привреду и Управи за трезор. 

3.  Решење објавити у «Службеном гласнику 

Општине Ваљево». 

 

Број: 40-380/08-06 

Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић,с.р. 
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105. На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 

члана 2 и 41. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 

101/05 и 85/06), члана 36. Статута општине Ваљево 

(``Службени гласник општине Ваљево``број 

3/02,15/05),   и члана 7. Одлуке о буџету  општине 

Ваљево за 2008.године (``Службени гласник 

општине Ваљево``број 22/2007 ), Председник 

општине Ваљево дана 02.06.2008. године  донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ваљево за 2008.године (``Службени 

гласник општине Ваљево``број 22/2007) 

мењају се следеће апропријације: раздео 3, 

Општинска управа, глава 801, функционална 

класификација 830, економска класификација 

423-Услуге по уговору –Радио Ваљево износ 

``4.594.000`` мења се износом ``6.225.000``, 

економска класификација 423-Услуге по 

уговору-Телевизија Ваљево износ ``4.000.000`` 

мења се износом ``6.643.000``, раздео 2, 

Председник општине,  глава 009, 

функционална класификација 620, економска 

класификација 451-Дирекција - општа 

комунална потрошња износ ``227.600.000`` 

замењује се износом ``223.326.000``.  

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

привреду и Управи за трезор. 

 

3. .Решење објавити у «Службеном гласнику  

       општине Ваљево». 

 

Број: 40-398/08-06 

Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић,с.р. 

 

106. На основу члана 49. Закона о буџетском 

систему («Службени гласник РС» број 9/2002, 

87/2002, 66/2005 и 101/5), члана 36. Статута 

општине Ваљево («Сл. гласник општине Ваљево» 

број 3/02) и чл. 9. Одлуке о буџету Општине 

Ваљево за 2008. годину («Сл. гласник општине 

Ваљево» број 22/07). Председник општине Ваљево 

дана 04.06.2008. године донео је  

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава  утврђених  Одлуком о буџету 

општине Ваљево за 2008. годину(«Службени 

гласник општине Ваљево» број 22/07), раздео 2- 

Председник општине и Општинско веће, глава 02- 

Буџетска резерва , функционална класификација 

130, Економска класификација 499- Стална 

буџетска резерва , одобравају се средства у износу 

од 113.280,00 динара МЗ «Лесковице» на име 

поправке водовода «Кукаљ». 

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

оквиру раздела 2;Председник општине и 

Општинско веће, функционална класификација 

490,глава 015, Економска класификација 484- 

Накнада штете услед елементарних непогода. 

3. Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се 

према приложеној документацији. 

4. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

општине Ваљево». 

Број:40-398/08-06 

Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић, с.р. 

107.   На основу члана 48. став 3. Закон о 

буџетском систему ( ``Службени гласник РС``, 

бр.9/2002, 87/2002, 66/2002, 101/2005 и 85/2006), 

члана 36.Статута општине Ваљево(``Службени 

гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и чл.8. Одлуке 

о буџету општине Ваљево за 2008. годину 

(``Службени гласник општине Ваљево``број 

22/2007), Председник општине Ваљево дана 

05.06.2008.године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ваљево за  2008.годину 

(''Службени гласник општине Ваљево'' број 

8/2007,15/2007), раздео 2-Председник 

општине и Општинско веће, глава 003-

Буџетска резерва, функционална 

класификација 130, економска 

класификација 499-Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у  износу 

од 40.000,00 динара и то Гаврић 

Александри  из Ваљева, студенту 

aрхитектуре из Београда, на име покрића 

дела трошкова припреме и одласка на 

стручно усавршавање у Лос Анђелес. 

2. Средства из тачке 1. овог решења  

књижиће  се у оквиру раздела  2- 

Председник општине, глава 005, 

функционална класификација 070, 

економска класификација 472-накнаде из 

буџета за образовање. 

3. Средства из тачке 1. овог решења уплатиће 

се на рачун  бр. 250-4249554-51, мод.97 

поз.на број 89-4173 7621 5777 6020 – 

Еуробанк ЕФГ штедионица.  

4. Ово Решење  објавити у ''Службеном 

гласнику   општине Ваљево''. 

Број:40-389/2008-09 

    Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић,с.р. 
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108.   На основу члана 48. став 3. Закон о 

буџетском систему ( ``Службени гласник РС``, 

бр.9/2002, 87/2002, 66/2002, 101/2005 и 85/2006), 

члана 36. Статута општине Ваљево (``Службени 

гласник општине Ваљево`` бр 3/02) и чл.8. Одлуке 

о буџету општине Ваљево за 2008. годину 

(``Службени гласник општине Ваљево``број 

22/2007), Председник општине Ваљево дана 09. 06. 

2008.године  донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

општине Ваљево за   2008. годину (''Службени 

гласник општине Ваљево'' бр.  22/2007),  раздео 2- 

Председник општине и Општинско веће, глава 003 

- Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у  износу од 

50.000,00 динара''Ваљевском шах клубу 2005'' из 

Ваљева за учешће своје екипе  на финалном 

турниру купа Србије. 

 

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

оквиру раздела  3 -Општинска  управа - глава - 502, 

функционална  класификација  810,економска 

класификација 481- Дотације - спортске 

омладинске организације (остали спортови). 

 

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

жиро рачун број  355-1090094- 07 

 

4. Решење објавити у «Службеном гласнику 

општине Ваљево».  

 

Број: 40-405/2008-09 

Председник општине Ваљево 

Др Јован  Томић,с.р. 

109.  На основу члана 48. став 3. Закона 

обуџетском систему ( «Сл.гласник РС» 9/02, 87/02, 

66/05, 85/06 ) и члана 36. Статута општине Ваљево 

( «Сл.гласник општине Ваљево» 3/02 ) и члана 8. 

Одлуке о буџету општине Ваљево ,(«Сл. гласник 

општине Ваљево» бр.22/07) Председник општине 

Ваљево дана 18.06. 2008. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ  

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених одлуком о буџету 

општине Ваљево за 2008.годину ( «Сл.гласник 

општине Ваљево « 22/07 ) , раздео 2-

Председник општине и Општинско веће, глава 

03- Буџетска резерва, функционалан 

класификација 130, економска класификација 

499-Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средстава у износу од 49.796,00 динара 

«Стоматолошкој служби » Здравственог центра 

Ваљево на име донације за набавку клима 

уређаја . 

 

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

оквиру раздела 2-Председник општине и 

општинско веће, функционална класификација 

850, глава 014 - економска класификација 481-

Дотације - Здравствени центар. 

 

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 

општине Ваљево». 

 

Број: 40-150/2008-06 

Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић, с.р. 

 

110.   На основу члана 48. став 3. Закон о 

буџетском систему ( ``Службени гласник РС``, број 

9/2002, 87/2002, 66/2005, 101/2005 и 85/2006), члана 

36.Статута општине Ваљево(``Службени гласник 

општине Ваљево`` бр 3/02) и члана 8. Одлуке о 

буџету општине Ваљево за  2008. годину 

(``Службени гласник општине Ваљево`` број 

22/2007) Председник општине Ваљево дана 

19.06.2008. године  донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету     

        општине Ваљево за 2008.годину  

        (``Службени гласник општине Ваљево``број  

        22/2008), раздео 2-Председник општине и  

        општинско веће, глава 03-Буџетска резерва,  

        функционална класификација 130,  

        економска класификација 499-Текућа  

        буџетска резерва, одобравају се средства у  

        износу од 65.001,00 динара агенцији « Event  

        group » из Београда на име учешћа  

        Општине Ваљево на Пројекту  

        СРБИЈАФЕСТА «Промоцији руралних  

        потенцијала Србије», а на основу  

        предрачуна приложеног у документацији.  

2.     Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се  

        у оквиру раздела 2-Председник општине и  

        општинско веће, глава 014 –Дотације,  

        функционална класификација -850, економска  

        класификација -481 -Дотације- трошкови  

        туристичке пропаганде. 

3.   Ово решење објавити у «Службеном гласнику  

        општине Ваљево». 

 

Број: 40-427/2008-06 

Председник општине Ваљево 

Др Јован Томић,с.р. 
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111.  На основу члана 143. став 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'' број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 

62/2004), члана 2. Правилника о мерилима за 

утврђивање цене услуга у дечијим установама 

(''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 6/96) и чл. 2. Одлуке о 

општинској управи Ваљево (''Сл.гласник општине 

Ваљево'' бр.13/04,1/06, 2/06 и 17/07) Општинска 

управа Ваљево, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  

ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 

ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  ЗА  МАЈ 2008. 

ГОДИНЕ 

 

I 

Овим решењем утврђује се цена услуга Установе за 

децу предшколског узраста ''Милица Ножица'' за 

извршавање програма делатности друштвене бриге 

о деци за мај 2008.године. 

 

II 

Цена услуге према видовима и облицима рада 

износи : 

I. Целодневни програм по васпитној групи месечно 

Економска цена   296.917,00 

-  за зараде запослених  179.822,00 

-  за трошкове пословања 117.095,00 

I I.  Целодневни програм по детету месечно 

Економска цена     11.865,00 

III 
Учешће корисника у цени услуге за целодневни 

програм боравка деце у  Установи ''Милица 

Ножица'' износи :  

-  по детету месечно      2.373,00 

IV 

Ово решење за кориснике услуга примењиваће се 

од дана доношења решења. 

V 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Ваљево''. 

 

Општинска управа Ваљево 

Број : 38-24 /2008-09 

Датум: 06.06.2008.год. 

 

       Начелник  

Општинске управе 

Милена Павловић,с.р. 
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