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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 
 
188. Савет за безбедност града Ваљева, на основу 
члана 8.став 5. Одлуке о образовању Савета за 
безбедност града Ваљева («Сл.гласник општине 
Ваљево» бр.5/2008), на седници одржаној дана 
25.11.2008.године доноси 
 

 
ПОСЛОВНИК  

О РАДУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА 
ВАЉЕВА 

 
 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 1. 

Пословником о раду Савета за безбедност 
града Ваљева (у даљем тексту: Пословник) уређује 
се организација, начин рада и одлучивања Савета 
за безбедност града Ваљева (у даљем тексту: Савет) 
као и друга питања од значаја за рад Савета. 
 

Члан 2. 
Задаци Савета су: 

-дефинисање постојећих безбедносних проблема и 
приоритета 
-дефинисање Програма и активности које воде ка 
решавању утврђених проблема, 
-израда стратешког плана, акционих планова и 
њихово ажурирање, 
-прећење безбедносне ситуације у граду, 
- праћење стања, предлагање мера и координација 
активности у заштити од елементарних  и других 
већих непогода, заштити од пожара и 
организованог деловања у условима несрећа већих 
размера, опште угрожености здравља и 
безбедности људи, биљних и животињских врста и 
материјалних добара и у другим ванредним 
ситуацијама, 
-унапређење превенције које доприноси већем 
степену безбедности грађана, 
-координација са надлежним органима, 
-разматрање и предлагање начина финансирања 
активности у области превенције криминала и 
безбедности, као и начина праћења утрошка 
одобрених средстава, 
 
 

 
 
-припремање иницијатива и предлога за 
организовање стручних саветовања и других 
облика усавршавања у овој области, 
-подношење извештаја о постигнутим резултатима 
у области предузетих програма превенције, 
- побољшање укупне безбедности грађана, 
-организовање процеса консултовања грађана по 
питању безбедности и њихово учествовање у 
евалуацији рада Савета, 
-обављање других послова у складу са основним 
циљевима и задацима због којих је Савет 
образован. 
 

Члан 3. 
Савет има 11 чланова, које именује 

Скупштина града на период од четири године. 
Председник Савета је Градоначелник града 

Ваљева а заменик председника Савета је 
представник Полицијске управе Ваљево. 

 
Члан 4. 

Председник Савета: 
- сазива седнице и председава седницама Савета, 
- стара се о примени Пословника о раду Савета, 
- стара се о јавности рада Савета, 
- потписује акта која доноси Савет, 
- стара се о извршавању закључака Савета, 
- врши и друге послове које му повери Савет. 
 

Члан 5. 
Чланови Савета своја права и дужности 

врше непосредним учествовањем у раду Савета, 
покретањем иницијатива и подношењем предлога 
Савету. 
 

Члан 6. 
Савет, за разматрање питања из своје 

надлежности, давање мишљења и предлога о тим 
питањима и за обављање одређених задатака из 
надлежности Савета може образовати радне групе. 

Решењем о образовању радних група 
утврђује се њихов назив,надлежност, састав,начин 
рада,број чланова као и друга питања од значаја за 
рад и функционисање раднe групе. 
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II НАЧИН РАДА САВЕТА 
 

 
Члан 7. 

Савет ради и одлучује на седницама. 
Седнице Савета сазива председник Савета, 

по потреби. 
Председник Савета седницу сазива по 

сопственој иницијативи, а дужан је да је сазове ако 
то затраже: Скупштина града или најмање 4 члана 
Савета. 
 

Члан 8. 
Председник Савета сазива, предлаже 

дневни ред седница и председава седницама 
Савета. 

Председник Савета сазива седницу по 
правилу писаним путем. 

Изузетно, за случај хитности, седница 
Савета може се сазвати телефонским путем или на 
други одговарајући начин, а дневни ред се утврђује 
пре почетка седнице. 

Председник Савета може, по потреби, 
позвати да седници присуствују и друга стручна 
лица, која немају право одлучивања. 

У случају одсутности или спречености 
председника Савета да обавља послове из става 1. 
овог члана,замењује га заменик председника 
Савета. 
 

Члан 9. 
Седница се сазива најкасније 3 дана пре 

њеног одржавања. 
Изузетно,када за то постоје оправдани 

разлози председник Савета може сазвати седницу и 
у краћим роковима. 

Уз позив за седницу, доставља се предлог 
дневног реда, извод из записника са претходне 
седнице и материјали за разматрање. 

Уколико је седница сазвана у роковима 
краћим од 3 дана,материјали за разматрање могу се 
доставити и на самој седници, а могу бити и усмено 
образложени.  
 

Члан 10. 
Седницу отвара председник Савета, 

односно у случају његове одсутности или 
спречености, заменик председника Савета када на 
основу службене евиденције утврди да седници 
присуствује већина од укупног броја чланова 
Савета. 

Уколико се утврди да седници не 
присуствује потребна већина,председник Савета ће 
седницу одложити за одговарајући дан и сат, о 
чему ће порисутне чланове обавестити усмено, а 
одсутне писмено. 

Председник Савета ће седницу прекинути 
или одложити и у случају када се у току трајања 
седнице утврди да није присутна потребна већина 
чланова Савета. 
 

 
 

Члан 11. 
Пре утврђивања дневног реда усваја се 

записник са претходне седнице  
Савета. 

Члан Савета има право да стави примедбу 
на записник. 

О примедбама на записник Савет одлучује 
без расправе. 
 

Члан 12. 
Дневни ред седнице утврђују чланови 

Савета гласањем. 
Пре утврђивања дневног реда 

председник,заменик председника као и чланови 
Савета имају право да предложе измене или допуне 
предложеног дневног реда. 
 

 
Члан 13. 

Разматрање и одлучивање на седници 
врши се по тачкама утврђеног дневног реда. 

Расправа се отвара по свакој утврђеној 
тачки дневног реда. 
 
 
III ОДЛУЧИВАЊЕ 
 

Члан 14. 
По закључивању расправе по тачки 

утврђеног дневног реда, Савет прелази на 
одлучивање. 

Пре или после расправе, Савет може 
одлучити да се поједина питања скину са дневног 
реда или да се одлучивање по њима одложи. 
 

Члан 15. 
Савет одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова Савета. 
 

Члан 16. 
Гласање на седници Савета је јавно. 
Гласање се врши дизањем руку или 

поименично. 
Кад се гласа дизањем руку, председник 

Савета позива чланове да се изјасне ко гласа ''за'' а 
ко ''против'' и најзад ко је ''уздржан''. 
Поименично се гласа тако што чланови по 
прозивци изјављују да гласају ''за'',''против'' или су 
''уздржани''. 

Поименично гласање се врши ако то 
одреди председник Савета или Савет о томе донесе 
одлуку, ради тачног утврђивања резултата гласања. 

Савет може одлучити да гласање о 
појединим тачкама буде тајно. 

Поступак тајног гласања утврђује Савет на 
самој седници на којој је одлучио да гласање буде 
тајно. 
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IV ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 
 

Члан 17. 
О току седнице води се записник. 
Записник садржи редни број седнице 

Савета, датум и место одржавања седнице, име 
председавајућег, имена присутних чланова Савета, 
имена учесника седнице по позиву, кратак ток 
седнице са назнаком питања о којима се 
расправљало и имена учесника у расправи, 
резултат гласања о појединим питањима. 
 
 
V ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 18 
Јавност рада Савета обезбеђује се 

издавањем саопштења за јавност са одржаних 
седница, одржавањем конференција за штампу или 
на други начин који обезбеђује да рад Савета буде 
доступан јавности. 

У случајевима предвиђеним законом 
јавност се може искључити или ограничити. 
 
 
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Питања која се односе на рад Савета, а која 

нису уређена овим Пословником, могу се уредити 
закључком Савета, у складу са одредбама овог 
Пословника. 
 

Члан 20. 
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

Број: 214 - 1 / 08 - 01 
Председник Савета 

за безбедност града Ваљева 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 
189. На основу члана 49. Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08) и 
члана 24. став 3. Одлуке о снабдевању топлотном 
енергијом (''Службени гласник града Ваљева'', број 
19/08) Градоначелник града Ваљева доноси 
 

 
МЕТОДОЛОГИЈУ  

ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА 

ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 
ТАРИФНОГ КУПЦА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 
 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. Овом Методологијом утврђује се висина 
трошкова  прикључка грејних инсталација 

објекта тарифног купца топлотне енергије 
на систем даљинског грејања, као и висина 
трошкова за повећање прикљичне снаге 
постојећих тарифних купаца. 

2. Трошкове прикључка дужан је да плати: 
- инвеститор објекта који се први пут 
прикључује на систем даљинског 
грејања,  

- постојећи купци топлотне енергије и  
- лица из алинеје 1. и 2. када повећавају 
постојећу прикључну снагу на 
топловодној мрежи. 

3. Плаћања трошкова прикључка ослобађају 
се корисници средстава буџета Града 
Ваљева.  

4. У трошкове прикључка нису урачунати 
трошкови изградње  мерно-регулационе 
станице. Ове трошкове у целости 
финансирају лица из тачке 2. алинеја 1. и 3. 
ове Методологије. 

 
 
ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА 
ПРИКЉУЧКА  

 
5. Инвеститор објекта који се први пут 

прикључује на систем даљинског грејања 
плаћа трошкове прикључка у висини од 
0,9% просечне зараде по  запосленом 
исплаћене у Републици Србији по m2 
грејне површине.  

6. Постојећи купац топлотне енргије плаћа 
трошкове прикључка у висини од 0.45% 
просечне зараде по запосленом исплаћене 
у Републици Србији по m2 грејне 
површине.  

7.  Лица из тачке 4. и 5. када повећавају 
постојећу прикључну снагу на  
топловодној мрежи плаћају трошкове 
прикључка у висини од 0,9% просечне 
зараде по запосленом исплаћене у 
Републици Србији по m2 грејне површине. 
Просечна зарада по запосленом у 
Републици Србији у смислу ове 
Методологије је просечна зарада по 
запосленом исплаћена у Републици Србији 
у месецу који претходи месецу у коме се 
утврђују трошкови прикључка, односно 
последњем месецу за који је објављен 
податак о просечној заради по запосленом. 
 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

8. Трошкови прикључка плаћају се у 24  
једнаке месечне рате, уз цену за 
испоручену топлотну енергију и утврђују 
се рачуном за испоручену топлотну 
енергију. 

9. Средства остварена по основу прикључка 
на систем даљинског грејања користе се  за 
повећање капацитета и модернизацију 
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енергетских извора и дистрибутивног 
система. 

10. Ова Методологија ступа на снагу даном 
доношења. 

11. Ову Методологију објавити у ''Службеном 
гласнику града Ваљева''. 

 
Број: 312-24/08-01 

Датум: 25.11.2008. године 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р.  
 

 

190. 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 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 
члана 7. Одлуке о буџету  града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник града  

Ваљева» број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 10.11.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.годину (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, « Службени гласник 
града Ваљева » 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 01, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 411 - Плате и додаци запослених 
износ ``161.300.000`` мења се износом 
``159.200.000``, економска класификација 412 - 
Социјални доприноси износ ``29.996.814`` мења се 
износом ``29.596.814``, економска класификација 
416 - Награде,бонуси и остали расходи износ 
``5.500.000`` мења се износом ``8.000.000``.  

2. Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
привреду и Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Број: 40-619/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

191. На основу члана 44. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 
члана 2. и 41. Закона о буџетском систему 
(``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 66/05, 
101/05 и 85/06), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),   и 
члана 7. Одлуке о буџету  града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 

Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 19.11.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 001, 
функционална класификација 410, економска 
класификација 511-Зграде и грађевински објекти 
износ ``4.750.000`` мења се износом ``4.512.500``, 
економска класификација 481-Донације осталим 
непрофитним организацијама износ ``2.897.000`` 
мења се износом ``2.752.150``, економска 
класификација 421-Стални трошкови износ 
``11.898.750`` мења се износом ``11.303.820``, 
економска класификација 425-Текуће поправке и 
одржавање износ ``4.750.000`` мења се износом 
``4.512.500``, економска класификација 426-
Материјал износ ``7.438.500`` мења се износом 
``8.058.680``, економска класификација 423-Услуге 
по уговору износ ``1.962.000`` мења се износом 
``2.318.000``, економска класификација 424-
Специјализоване услуге износ ``120.000`` мења се 
износом ``383.850``  .  

2. Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
привреду и Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику града 
Ваљева. 

Број: 40-632/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

192. 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 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),   и 
члана 7. Одлуке о буџету  града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 19.11.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, Градоначелник града и 
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градско веће, глава 016-Дирекција за урбанизам  и 
изградњу Ваљева, функционална класификација 
410, економска класификација 416-Награде, бонуси 
и остали посебни расходи износ ``655.000`` мења се 
износом ``623.000``, економска класификација 421-
Стални трошкови износ ``1.352.700`` мења се 
износом ``1.285.000``, економска класификација 
426-Материјал износ ``1.050.000`` мења се износом 
``1.149.000`` .  

2. Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
привреду и Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику града 
Ваљева. 

Број: 40-633/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

193. 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 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),   и 
члана 7. Одлуке о буџету  града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 19.11.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, Градоначелник града и 
градске уплате, глава 001, функционална 
класификација 110, економска класификација 426-
Материјал износ ``100.000`` мења се износом 
``216.000``, економска класификација 424-Дочек 
Нове године износ ``2.000.000`` мења се износом 
``1.894.000``, економска класификација  424-
Специјализоване услуге износ ``200.000`` мења се 
износом ``190.000``  .  

2. Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
привреду и Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

Број: 40-635/08-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 

 

194. 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 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08),   и 
члана 7. Одлуке о буџету  града Ваљева за 
2008.године (``Службени гласник општине 
Ваљево``број 22/07, «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 22/08), Градоначелник града Ваљева 
дана 19.11.2008. године  донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2008.године (``Службени гласник 
општине Ваљево``број 20/07, «Службени гласник 
града Ваљева» 20/08) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, Градоначелник града и 
градске веће, глава 011 Дирекција за робне резерве, 
функционална класификација 420, економска 
класификација 411-Плате и додаци запослених 
износ ``3.860.000`` мења се износом ``3.913.919``, 
економска класификација 412-Социјални 
доприноси износ ``638.000`` мења се износом 
``686.291``, економска класификација  414-
Социјална давања запосленима износ ``100.000`` 
мења се износом ``95.000``, економска 
класификација 416-Награде, бонуси и остали 
посебни расходи износ ``300.000`` мења се износом 
``285.000``, економска класификација 421-Стални 
трошкови износ ``131.281`` мења се износом 
``124.721``, економска класификација 422-
Трошкови путовања износ ``219.726`` мења се 
износом ``208.826``, економска класификација 423-
Услуге по уговору износ ``620.014`` мења се 
износом ``589.014``, економска класификација 424-
Специјализоване услуге износ ``60.000`` мења се 
износом ``57.000``, економска класификација 425-
Текуће поправке и одржавање износ ``60.000`` 
мења се износом ``57.000``, економска 
класификација 426-Материјал износ ``555.000`` 
мења се износом ``527.250``.  

2. Одлуку доставити Одељењеу за финансије и 
привреду и Управи за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Број: 40-636/08-06 

Градоначелник града Ваљева 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 
 
195. 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 49. 
Статута града Ваљева («Службени гласник града 
Ваљева» број 19/08) и члана 8. Одлуке о буџету 
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општине Ваљево за 2008. годину («Службени 
гласник општине Ваљево» број 22/2007 и 
«Службени гласник града Ваљева» број 22/08) 
Градоначелник града Ваљева дана 19. 11. 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 22/2007 и «Службени гласник града 
Ваљева» број 22/08), раздео 2- 
Градоначелник града и градско веће , глава 
03- Буџетска резерва , функционална 
класификација 130, економска 
класификација 499 - Текућа буџетска 
резерва , одобравају се средства у износу 
од 125.000 динара на име Донације - 
Удружења учесника рата односно Савезу 
бораца НОР- а. 

2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће 
се у оквиру раздела 2 Градоначелник града 
и градско веће, функционална 
класификација 850, глава 014- Донације, 
економска класификација 481- Донације – 
Удружења учесника рата. 

3. Ово решење објавити у «Службеном 
гласнику града Ваљева». 

 
Број: 40-634/2008-06 

Градоначелник града Ваљева 
Зоран Јаковљевић, с.р. 

 

 

196. 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 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљево`` бр 19/08) 
и члана 8. Одлуке о буџету општине Ваљево за  
2008. годину (``Службени гласник општине 
Ваљево`` број 22/2007 и ``Службени гласник 
града Ваљева`` број 22/08) Градоначелник 
града Ваљева дана 21.11.2008. 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 22/2007 и 
``Службени гласник града Ваљева`` број 22/08 
), раздео 2 – Градоначелник града и градско 
веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства ДП Стефил у износу од 
53.241 динара на име плаћања трошкова закупа 
канцеларије. 

2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се 
у оквиру раздела 2 Градоначелник града и 
градско веће, функционална класификација 
480, глава 012, економска класификација 451 –
Субвенције у привреди. 

3. Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 

Број:40- 591/2008-06 
Градоначелник града Ваљева 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 
197. 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) , Градска управа Ваљево, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  

ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ  ЗА  ОКТОБАР 

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 октобар 2008.године. 

 
I I 

Цена услуге према видовима и облицима рада 
износи : 
 
I  Целодневни програм по васпитној групи месечно 
 
Економска цена   298.905,00 
-  за зараде запослених  171.159,00 
-  за трошкове пословања 127.746,00 
 
 
I I  Целодневни програм по детету месечно 
 
Економска цена   11.948,00 
 

I I I 
Учешће корисника у цени услуге за целодневни 
програм боравка деце у  Установи ''Милица 
Ножица'' износи :  
 
- по детету месечно  2.390,00 
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IV 
Ово решење за кориснике услуга примењиваће се 
од дана доношења решења. 
 

V 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 

 
ГРАДСКА УПРАВА ВАЉЕВО 

Број : 38 - 29 /2008 - 09 
Датум: 10. 11. 2008. год. 

 
В.Д. НАЧЕЛНИК 
Градске управе 

Јелица Стојановић, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              __________________ 
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