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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

  
61.На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07) и 
члана 63. и 64. Закона о буџетском систему (``Службени гласник РС`` број 9/02, 87/02, 71/05-др. закон, 66/05, 
101/05- др. закон, 62/06-др. закон и 85/06),  члана 26. и члана 35. Статута општине Ваљево (``Службени гласник 
града Ваљева`` број 19/08), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 29. јуна 2009. године, донела је: 
 
 

ОДЛУКУ  
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА 

ЗА 2008. ГОДИНУ 
 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
Одобрава се Завршни раџун буџета града Ваљева за 2008. годину и то: 

 
I.Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства  1.700.814.278,90 динара, 
 
II.Укупно извршени текући расходи ииздаци 1.678.733.639,58 динара,  
 
III. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака  22.080.639,46 динара. 
 

Члан 2. 
У Билансу стања на дан 31. децембар 2008. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 

432.795.000 динара и укупна пасива у износу од 432.795.000 динара. 
 

Члан 3. 
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године (Образац 2) 

утврђени су : 
 
 

1.Укупно остварени приходи и примања по основу продаје 
нефинансијске имовине 1.487.143.371,28 
2.Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 1.488.286.844,58 
3 Мањак прихода-буџетскидефицит: (ред.бр.1-ред.бр.2) -1.143.473,30 
Кориговање вишка  прихода   
-део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је 
коришћен за   
покриће расхода и издатака текуће године 0,00 
-део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку 
нефин. имовине 0,00 
-део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за 
покриће расхода   
и издатака текуће године 5.053.078,46 
-износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,финансираних из 
кредита 0 
-износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће год. 18.171.034,16 
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-утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине   
за отплату обавеза по кредитима 0,00 
-утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине   
за набавку финансијске имовине 0,00 
4.Кориговани вишак прихода-суфицит 22.080.639,32 

 

Члан 4. 
 

Буџетски дефицит, примарни дефицит и фискални резултат буџета утврђени су: 
 
     Економска Средства  
  класификација из буџета 
I.УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)   1.700.814.278,90 
II.УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)   1.695.761.200,44 
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.487.143.371,28 
    од којих су 1.1 камате 7411 770.235,77 
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 8   
3.ПРИМАЊА  ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ     
ИМОВИНЕ 9 190.446.795,00 
3.1.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ      
ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА 92 18.171.034,16 
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 5.053.078,46 
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)   1.678.733.639,58 
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.302.210.260,81 
     Од којих су 4.1 камате 44 18.287.930,00 
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 186.076.583,77 
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ      
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 190.446.795,00 
6.1.Издаци по основу датих позајмица и набавке      
финансијске имовине 62 0,00 
V  УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ 
ИЗДАЦИ (3+7+8+9)-(4+5+6) 

                
              22.080.639,32 

VI БУЏЕТСКИ  ДЕФИЦИТ     
      (1+2) -(4+5) (7+8)-(4+5) -1.143.473,30 
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ)     
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
НАПЛАЋЕНЕ     
КАМАТЕ(УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА (7-7411+8)-(4-44+5) 16.374.220,93 
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.1-4.1))     
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-
6.1.))  (7+8)-(4+5)+(92-62) 17.027.560,86 
 
 

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по 
основу продаје нефинансијске имовине(- 1.143.473,30) и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине( 5.053.078,46) утврђен је у износу  од 3.909.605,16 динара. 
 

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између 
укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од  16.374.220,93 
динара. 
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Члан 5. 
У Извештају о капиталним издацима и финансирању  у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. 

године (Образац 3)  утврђени су укупни извори финансирања у износу од  208.618.000 динара и укупни издаци 
у износу од 376.523.000 динара. 
 

Члан 6. 
У Извештају о новчаним токовима  у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године (Образац 4) 

утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.695.761.000 динара, укупни новчани одливи у износу од 
1.678.733.000 динара и салдо готовине на крају године у износу од  17.028.000 динара. 
 

Члан 7. 
У Извештају о извршењу буџета  у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2008. године (Образац 5) 

утврђена је укупна разлика  у износу од 17.028.000 динара, између укупних прихода и примања (1.695.761.000 
динара ) и укупних расхода и издатака (1.678.733.000 динара ) . 
 

Члан 8. 
Суфицит буџетске године састоји се од неутрошених средстава добијених по основу донација у износу 

од 6.201.329,06 динара и нераспоређеног износа од 10.826.670,94 динара. 
Средства по основу донација ће се наменски потрошити у 2009. години. 
Износ нераспоређеног суфицита се преноси у 2009. годину за покриће текућих расхода односно 

покриће дефицита. 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 9. 
Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији  прихода износе 

у динарима: 
 

Приходи буџета за 2008. годину - реализација 

 Синт. Анал. Врста прихода План за 2008. РеализованоИндекс 
 Конто Конто  годину 
 1 2 3 4 5 6 
 I ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ  
 ГОДИНА 

 3213 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

 32131 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12,687,482.95 5,053,078.46 39.83% 

 Укупно приходи 3213 12,687,482.95 5,053,078.46 39.83% 

 У К У П Н О  ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА  12,687,482.95 5,053,078.46 39.83% 
 СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА: 
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1  2 3 4 5 6 
 II ПОРЕЗИ 

7110 Порез на доходак, добит и капиталну добит 

71111 Порез на зараде 402,000,000.00 417,908,975.73103.96% 
71112 Порез на приход од самостал. делатности 53,000,000.00 59,248,609.96 111.79% 
71114 Порез на приходе од давања у закуп покрет. 1,100,000.00 1,169,652.79 106.33% 
71114 Порез на приходе од непокретности 25,000,000.00 26,603,128.50 106.41% 
71114 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 1,000,000.00 461,710.85 46.17% 
71114 Порез на приходе од земљишта 7,000,000.00 4,433,128.00 63.33% 
71118 Самодопринос за болницу 35,000.00 34,015.69 97.19% 
71118 Самодопринос за путеве 4,200,000.00 3,473,033.34 82.69% 
71119 Порез на друге приходе 70,000,000.00 64,583,125.20 92.26% 
71211 Порез на фонд зарада 1,400,000.00 1,550,882.33 110.78% 

 Укупно приходи 7110 564,735,000. 579,466,262. 102.61% 

7130 Порез на имовину 

71312 Порез на имовину 80,000,000.00 79,092,884.48 98.87% 
71331 Порез на наслеђе и поклон 6,500,000.00 6,508,886.80 100.14% 
71342 Порез на капиталне трансакције-пренос апсол.права 70,000,000.00 60,602,167.52 86.57% 
71361 Порез на акције на име и уделе 50,000.00 37,579.36 75.16% 

 Укупно приходи 7130 156,550,000. 146,241,518. 93.42% 

7140 Порези на добра и услуге 

71442 Комунална такса за приређ. муз. прогр. у угост. објект. 2,500,000.00 3,040,720.46 121.63% 
71443 Комунална такса за коришћ. рекламних паноа 1,800,000.00 1,400,685.94 77.82% 
71444 Средства за противпожарну заштиту 500,000.00 223,045.28 44.61% 
71451 Комунална такса за држање моторних возила 24,000,000.00 22,701,420.70 94.59% 
71451 Накнада за изград.одржавање и кориш. локалних путева 16,000,000.00 16,246,430.00 101.54% 
71454 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 8,000,000.00 8,618,359.20 107.73% 
71454 Накнада за загађивање животне средине 11,000,000.00 9,936,600.72 90.33% 
71455 Боравишна такса 7,000,000.00 5,526,781.00 78.95% 
71456 Градске накнаде 12,000.00 8,772.00 73.10% 
71457 Накнада за коришћење воде 0.00 0.00 0.00% 
71457 Комунална такса за држање средстава за игру 150,000.00 132,288.52 88.19% 

 Укупно приходи 7140 70,962,000.00 67,835,103.82 95.59% 

7160 Други порези 

71611 Комунална такса на фирму 31,000,000.00 33,151,036.13 106.94% 

 Укупно приходи 7160 31,000,000.00 33,151,036.13 106.94% 

7330 Трансфери од других нивоа власти 

73215 Текуће донације од међ.орг. у корист нивоа општина 50,000.00 31,294.85 62.59% 
73314 Текући трансфери од др. нивоа власти у корист градов 324,429,965.00324,429,965.00 100.00% 
73315 Текући трансфери од других нивоа власти-остало 13,000,000.00 11,943,448.00 91.87% 
73315 Текући трансфери од других нивоа власти-ред.трансфер 64,885,994.00 64,885,994.00 100.00% 

 Укупно приходи 7330 402,365,959. 401,290,701. 99.73% 
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1  2 3 4 5 6 

7410 Приходи од имовине 

74115 Камате на средства буџета градова 950,000.00 770,235.77  81.08% 
74151 Накнаде за коришћење минералних сировина 1,500,000.00 1,579,235.26  105.28% 
74153 Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ. 4,000,000.00 3,481,689.83 87.04% 
74153 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 11,000,000.00 12,194,678.08 110.86% 

 Укупно приходи 7410 17,450,000.00 18,025,838.94 103.30% 

7420 Приходи од продаје добара и услуга 

74215 Приходи од давања у закуп непокретности 240,000,000.00 189,176,065.75 78.82% 
74225 Локалне административне таксе 6,000,000.00 6,124,638.56 102.08% 
74225 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 40,500,000.00 30,318,520.50 74.86% 
74235 Приходи градског органа управе 2,119,558.05 2,275,218.60 107.34% 

 Укупно приходи 7420 288,619,558. 227,894,443. 78.96% 

7430 Новчане казне и одузета имовинска корист 

 74335 Приходи од новчаних казни 700,000.00 904,500.00 129.21% 

 Укупно приходи 7430 700,000.00 904,500.00 129.21% 

7441 Текући трансфери од физичких и правних лица 

 74415 Текући трансфери од физичких и правних лица 50,000.00 49,207.00 98.41% 

 Укупно приходи 7441 50,000.00 49,207.00 98.41% 

7450 Мешовити и неодређени приходи 

 74514 Део добити ЈП у корист градова 380,000.00 378,819.32 99.69% 
 74515 Остали приходи 2,000,000.00 7,476,768.15 373.84% 

 Укупно приходи 7450 2,380,000.00 7,855,587.47 330.07% 

7711 Меморандумске ставке 

 77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 2,500,000.00 2,429,172.11 97.17% 

 Укупно приходи 7711 2,500,000.00 2,429,172.11 97.17% 

7811 Трансфери 

 78111 Трансфери између корисника 0.00 2,000,000.00 0.00% 

 Укупно приходи 7811 0.00 2,000,000.00 0.00% 

8110 Примања од продаје непокретности 

 81115 Примања од продаје непокретности 0.00 0.00 0.00% 

 Укупно приходи 8110 0.00 0.00 0.00% 

9114 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 

 91145 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 230,000,000.00 190,446,795.00 82.80% 

 Укупно приходи 9114 230,000,000. 190,446,795. 82.80% 
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9219 Примања од продаје 

 92195 Примања од продаје акција 20,000,000.00 18,171,034.16 90.86% 

 Укупно приходи 9219 20,000,000.00 18,171,034.16 90.86% 

 У К У П Н О  ПОРЕЗИ: 1,787,312,51 1,695,761,20 94.88% 

 У К У П Н О       1,800,000,000.00    1,700,814,278.90     94.49% 
 
 

Члан 10. 
Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији расхода износе у 

динарима: 

План расхода за 2008. годину 
општи део 

 разде екон. Опис позиције План за 2008. Реализовано 
 о клас.  годину 
1  2 3 4 5 
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 

 1 411 Плате и додаци запослених 355,101,019.00 351,766,887.85 
 2 412 Социјални доприноси 64,092,305.00 62,959,071.70 
 3 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 1,763,500.00 1,686,936.90 
 4 414 Социјална давања запосленима 8,170,000.00 7,576,284.18 
 5 415 Накнаде трошкова за запослене 1,366,500.00 1,304,832.89 
 6 416 Награде, бонуси, остали расходи 16,947,800.00 15,148,751.21 

 УКУПНО РАЗДЕО РАСХОДИ ЗА  447,441,124. 440,442,764. 
 98.44% 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 7 421 Стални трошкови 47,429,541.00 36,819,321.84 
 8 422 Трошкови  путовања 2,276,126.00 1,661,041.38 
 9 423 Услуге по уговору 32,005,214.00 29,989,303.41 
 10 424 Специјализоване услуге 15,371,650.00 13,227,858.73 
 11 425 Текуће поправке и одржавање 10,969,628.00 9,026,482.12 
 12 426 Материјал 32,852,530.00 31,280,233.98 
 УКУПНО РАЗДЕО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И  140,904,689. 122,004,241. 
 86.59% 

44 ОТПЛАТА КАМАТА 

 13 441 Отплата камата 20,000,000.00 18,287,930.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА КАМАТА: 20,000,000.00 18,287,930.00 
 91.44% 

45 СУБВЕНЦИЈЕ 

 14 451 Субвенције 456,866,623.00 411,498,838.78 

 УКУПНО РАЗДЕО СУБВЕНЦИЈЕ: 456,866,623. 411,498,838. 
 90.07% 
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46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 

 15 463 Донације и трансфери 163,900,200.00 145,294,322.34 

 УКУПНО РАЗДЕО ДОНАЦИЈЕ И  163,900,200. 145,294,322. 
 88.65% 
47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

 16 472 Накнаде  из буџета 21,099,000.00 20,339,463.53 

 УКУПНО РАЗДЕО ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 21,099,000.00 20,339,463.53 
 96.40% 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 

 17 481 Донације 80,386,192.00 71,318,523.04 
 18 482 Порези,таксе, казне 66,132,120.00 65,840,140.85 
 19 483 Судска извршења 3,000,000.00 2,054,403.08 
 20 484 Накнада штете услед елементарних непогода 5,129,633.00 5,129,633.00 
 УКУПНО РАЗДЕО ОСТАЛИ РАСХОДИ: 154,647,945. 144,342,699. 
 93.34% 

49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ  
 БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ  

 21 499 Буџетска резерва 1,614,542.00 0.00 
 УКУПНО РАЗДЕО АДМИНИСТРАТИВНИ  1,614,542.00 0.00 
 0.00% 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 22 511 Зграде  и грађевински објекти 177,830,897.00 173,030,253.97 
 23 512 Машине и опрема 8,502,480.00 6,542,630.03 
 24 515 Остала основна средства 2,192,500.00 1,872,499.77 
 УКУПНО РАЗДЕО ОСНОВНА СРЕДСТВА: 188,525,877. 181,445,383. 
 96.24% 

52 ЗАЛИХЕ 

 25 521 Робне резерве 5,000,000.00 4,631,200.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ЗАЛИХЕ: 5,000,000.00 4,631,200.00 
 92.62% 

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 

 26 611 Отплата главнице кредита 200,000,000.00 190,446,795.00 

 УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ: 200,000,000. 190,446,795. 
 95.22% 

 У К У П Н О                1,800,000,000.00       1,678,733,639.58 
 93.26% 
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Расходи буџета за 2008. годину - реализација 

 Синт. Анал. Врста прихода План за 2008. Реализовано Индекс 
 Конто Конто  годину 
 
1  2 3 4 5 6 
 1 СКУПШТИНА ГРАДА 

 001  СКУПШТИНА  ГРАДА - 110 

 1 411 Плате и додаци запослених 1,995,000.00 1,820,586.09 91.26% 
 2 412 Социјални доприноси 357,200.00 325,881.12 91.23% 
 3 416 Награде, бонуси, остали расходи 6,213,000.00 5,674,039.58 91.33% 
 4 421 Стални трошкови 100,000.00 63,784.96 63.78% 
 5 422 Трошкови  путовања 135,000.00 39,370.00 29.16% 
 6 423 Услуге по уговору 960,000.00 524,544.20 54.64% 
 7 424 Специјализоване услуге 180,000.00 65,100.00 36.17% 
 8 426 Материјал 27,000.00 4,000.00 14.81% 
 9 515 Грб 150,000.00 

 Укупно расходи СКУПШТИНА  ГРАДА - 110 10,117,200.00 8,517,305.95 84.19% 

 002  Остали расходи - 160 

 10 481 Донације -избори 5,040,000.00 5,035,269.58 99.91% 
 11 481 Донације политичким странкама 1,400,000.00 1,207,184.93 86.23% 

 Укупно расходи Остали расходи - 160 6,440,000.00 6,242,454.51 96.93% 

 У К У П Н О  СКУПШТИНА ГРАДА: 16,557,200.00 14,759,760.46 89.14% 
 
 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ 

001  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110 

 12 411 Плате и додаци запослених 9,200,000.00 8,935,293.00 97.12% 
 13 412 Социјални доприноси 1,650,000.00 1,599,418.11 96.93% 
 14 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 800,000.00 731,498.96 91.44% 
 15 421 Стални трошкови 135,000.00 75,432.49 55.88% 
 16 422 Трошкови путовања 450,000.00 233,417.24 51.87% 
 17 423 Услуге по уговору 3,745,500.00 3,448,308.31 92.07% 
 18 424 Дочек Нове године 2009. 1,894,000.00 1,771,823.76 93.55% 
 19 424 Генерал Ђукић 132,000.00 131,857.30 99.89% 
 20 424 Специјализоване услуге 190,000.00 55,284.49 29.10% 
 21 426 Материјал 216,000.00 97,570.99 45.17% 
 22 481 Дотације-чланарина заједници градова 500,000.00 254,253.00 50.85% 

 Укупно расходи ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И  18,912,500.00 17,334,157.65 91.65% 

002  Издаци за јавну безбедност - 320 

 23 463 Издаци за јавну безбедност 500,000.00 223,045.28 44.61% 

 Укупно расходи Издаци за јавну безбедност -  500,000.00 223,045.28 44.61% 

003  Буџетска резерва - 130 

 24 499 Стална буџетска резерва 1,352,173.00 0.00 0.00% 
 25 499 Текућа буџетска резерва 262,369.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи Буџетска резерва - 130 1,614,542.00 0.00 0.00% 
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004  Донације - 411 

 26 463 Учешће у донаторским пројектима 4,000,000.00 3,380,849.46 84.52% 

 Укупно расходи Донације - 411 4,000,000.00 3,380,849.46 84.52% 

005  Накнаде из буџета - 070 

 27 472 Накнада за образовање -ЛПА 1,000,000.00 995,015.88 99.50% 
 28 472 Накнаде из буџета у случају смрти 650,000.00 416,744.67 64.11% 
 29 472 Накнаде из буџета за храниоце породица 655,000.00 523,255.52 79.89% 
 30 472 Накнаде из буџета за образовање 5,894,000.00 5,630,300.00 95.53% 

 Укупно расходи Накнаде из буџета - 070 8,199,000.00 7,565,316.07 92.27% 

006  Фонд за путеве - 490 

 31 451 Инвестиције фонда за путеве 3,000,000.00 2,277,163.79 75.91% 

 Укупно расходи Фонд за путеве - 490 3,000,000.00 2,277,163.79 75.91% 

007  Фонд за путеве-Дирекција - 460 

 32 451 Дирекција-локални путеви 66,500,000.00 59,089,889.82 88.86% 

 Укупно расходи Фонд за путеве-Дирекција -  66,500,000.00 59,089,889.82 88.86% 
 

008  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 660 

 33 451 Азил за псе луталице 7,600,000.00 3,699,935.43 48.68% 
 34 451 ГИС 700,000.00 0.00 0.00% 
 35 451 Градска депонија 17,765,000.00 16,807,267.52 94.61% 
 36 451 Израдасаобраћајне студије -паркирање  и техничка  1,700,000.00 1,545,484.33 90.91% 
 37 451 ЈАЗ 9,025,000.00 9,024,999.28 100.00% 
 38 451 ЈП ОСА-станоградња 27,075,000.00 26,260,413.86 96.99% 
 39 451 Канализациона и водоводна мрежа-Горић и Дупљај 9,025,000.00 6,795,336.83 75.29% 
 40 451 Остали расходи фонда 100,000.00 17,160.03 17.16% 
 41 451 Постројење за пречишћавање воде у Каменици 1,900,000.00 1,719,440.84 90.50% 
 42 451 Регионална депонија 1,100,000.00 1,087,000.00 98.82% 
 43 451 Субвенције ЈП Колубара-Брана Ровни 14,250,000.00 14,250,000.00 100.00% 
 44 451 Учешће у изградњи Храма и верских објеката 8,513,382.00 8,376,372.63 98.39% 
 45 451 Улагање у градски саобраћај 7,600,000.00 6,983,983.00 91.89% 
 46 511 Изградња топловода 164,028,000.00 164,027,953.97 100.00% 

 Укупно расходи Инвестиције фонда за  270,381,382. 260,595,347. 96.38% 

009  Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 620 

 47 451 Дирекција-општа комунална потрошња 206,720,000.00 183,512,477.16 88.77% 
 48 451 Дирекција-улице 57,475,000.00 54,247,696.26 94.38% 

 Укупно расходи Инвестиције фонда за  264,195,000. 237,760,173. 89.99% 

010  Месне заједнице - 160 

 49 421 Стални трошкови 768,000.00 508,667.31 66.23% 
 50 423 Услуге по уговору 168,200.00 108,090.00 64.26% 
 51 425 Текуће поправке и одржавање 310,000.00 242,618.00 78.26% 
 52 426 Материјал 50,000.00 12,400.47 24.80% 

 Укупно расходи Месне заједнице - 160 1,296,200.00 871,775.78 67.26% 
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011  Дирекција за робне резерве - 420 

 53 411 Плате и додаци запослених 3,959,919.00 3,959,572.52 99.99% 
 54 412 Социјални доприноси 686,291.00 686,260.98 100.00% 
 55 414 Социјална давања запосленима 95,000.00 66,000.00 69.47% 
 56 416 Награде , бонуси  и остали посебни расходи 285,000.00 277,904.10 97.51% 
 57 421 Стални трошкови 124,721.00 74,982.25 60.12% 
 58 422 Трошкови путовања 208,826.00 191,577.12 91.74% 
 59 423 Услуге по уговору 589,014.00 525,238.79 89.17% 
 60 424 Специјализоване услуге 57,000.00 32,501.00 57.02% 
 61 425 Текуће поправке и одржавање 57,000.00 32,807.03 57.56% 
 62 426 Материјал 527,250.00 468,038.23 88.77% 
 63 482 Порези,таксе, казне 18,120.00 18,120.00 100.00% 
 64 512 Машине и опрема 859,510.00 806,950.00 93.88% 
 65 521 Робне резерве 5,000,000.00 4,631,200.00 92.62% 

 Укупно расходи Дирекција за робне резерве -  12,467,651.00 11,771,152.02 94.41% 
 

012  Субвенције - 480 

 66 451 Субвенције у пољопривреди 6,935,000.00 6,426,982.00 92.67% 
 67 451 Субвенције у привреди 133,241.00 133,241.00 100.00% 
 68 451 Субвенције за запошљавање 8,750,000.00 8,750,000.00 100.00% 

 Укупно расходи Субвенције - 480 15,818,241.00 15,310,223.00 96.79% 

013  Заштита животне средине - 550 

 69 423 Услуге по уговору 300,000.00 286,566.06 95.52% 
 70 424 Специјализоване услуге 1,055,000.00 314,329.50 29.79% 
 71 451 Субвенције јавним предузећима 1,000,000.00 493,995.00 49.40% 

 Укупно расходи Заштита животне средине - 550 2,355,000.00 1,094,890.56 46.49% 

014  Дотације - 850 

 72 481 Дотације -остале невладине организације 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00% 
 73 481 Дотације -РХНЗ-противградна станица 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 
 74 481 Дотације за туризам 9,500,000.00 7,908,423.86 83.25% 
 75 481 Дотације -Здравствени центар 1,306,186.00 1,306,186.00 100.00% 
 76 481 Дотације-ЈКП трошкови изградње топлане 5,969,755.00 3,725,596.73 62.41% 
 77 481 Дотације-ЈКП Ваљево-набавка енергената 5,370,000.00 5,370,000.00 100.00% 
 78 481 Дотације-ЈКП Видрак-азил 1,000,000.00 0.00 0.00% 
 79 481 Дотације-локални акциони план за образовање Рома 500,000.00 499,991.56 100.00% 
 80 481 Дотације-Оса 7,600,000.00 6,279,549.70 82.63% 
 81 481 Дотације-трошкови туристичке пропаганде 2,376,001.00 1,971,386.95 82.97% 
 82 481 Дотације-Удружења учесника рата 1,125,000.00 969,301.12 86.16% 

 Укупно расходи Дотације - 850 37,246,942.00 30,530,435.92 81.97% 

015  Остали расходи буџета - 490 

 83 421 Стални трошкови-трошкови платног промета 3,900,000.00 1,565,587.88 40.14% 
 84 421 Трошкови закупа за азил и хватање паса 1,800,000.00 1,702,133.41 94.56% 
 85 423 Израда стратегије развоја  општине Ваљево 0.00 0.00 0.00% 
 86 424 Специјализоване услуге 2,500,000.00 2,225,320.10 89.01% 
 87 424 Учешће града у прив.манифестацијама-СПРЕГ 400,000.00 400,000.00 100.00% 
 88 424 Учешће градау пољопривредним манифестацијама 400,000.00 312,002.69 78.00% 
 89 441 Отплата камата 20,000,000.00 18,287,930.00 91.44% 
 90 451 Учешће града у пројектима НИП-а 0.00 0.00 0.00% 
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 91 482 Порези, обавезе, таксе, казне 65,666,000.00 65,503,557.84 99.75% 
 92 483 Судска извршења 3,000,000.00 2,054,403.08 68.48% 
 93 484 Накнада штете услед елементарних непогода 5,129,633.00 5,129,633.00 100.00% 
 94 611 Отплата главнице кредита 200,000,000.00 190,446,795.00 95.22% 

 Укупно расходи Остали расходи буџета - 490 302,795,633. 287,627,363. 94.99% 

016  Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410 

 95 411 Плате и додаци запослених 22,769,200.00 22,769,199.93 100.00% 
 96 412 Социјални доприноси 4,075,500.00 4,075,500.00 100.00% 
 97 414 Социјална давања запосленима 285,000.00 0.00 0.00% 
 98 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 623,000.00 121,037.40 19.43% 
 99 421 Стални трошкови 1,285,700.00 966,027.38 75.14% 
 100 422 Трошкови путовања 18,000.00 9,995.00 55.53% 
 101 423 Услуге по уговору 495,000.00 330,449.35 66.76% 
 102 425 Текуће поправке и одржавање 360,000.00 338,031.33 93.90% 
 103 426 Материјал 1,172,000.00 958,746.82 81.80% 
 104 482 Порези, таксе , казне 180,000.00 84,100.00 46.72% 
 105 512 Машине и опрема 152,000.00 80,676.00 53.08% 

 Укупно расходи Дирекција за урбанизам и  31,415,400.00 29,733,763.21 94.65% 

017  Самодопринос за болницу - 760 

 106 463 Самодопринос за болницу 35,000.00 34,015.75 97.19% 

 Укупно расходи Самодопринос за болницу -  35,000.00 34,015.75 97.19% 

 У К У П Н О  ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И  1,040,732,49 965,199,562. 92.74% 
 ГРАДСКО ВЕЋЕ: 
 
 3 ГРАДСКА УПРАВА 

001  ГРАДСКА УПРАВА - 410 

 107 411 Плате и додаци запослених 157,200,000.00 154,436,754.60 98.24% 
 108 412 Социјални доприноси 28,596,814.00 27,671,329.55 96.76% 
 109 413 Накнаде у натури-превоз радника и др. 1,183,500.00 1,133,456.90 95.77% 
 110 414 Социјална давања запосл.-отпремнине, стипендије,  7,750,000.00 7,490,284.18 96.65% 
 111 415 Накнаде трошкова за запослене 166,500.00 134,832.89 80.98% 
 112 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 8,000,000.00 7,407,332.60 92.59% 
 113 421 Стални трошкови 11,303,820.00 9,016,484.07 79.76% 
 114 422 Трошкови путовања 1,080,000.00 929,791.02 86.09% 
 115 423 Услуге по уговору 2,318,000.00 2,090,806.20 90.20% 
 116 424 Специјализоване услуге 383,850.00 169,187.18 44.08% 
 117 425 Текуће поправке и одржавање 4,512,500.00 2,923,565.32 64.79% 
 118 426 Материјал 8,088,680.00 7,984,006.26 98.71% 
 119 481 Донације осталим непрофитним организацијама 2,752,150.00 2,570,000.00 93.38% 
 120 482 Порези,таксе,казне нам. од јед. нив. 200,000.00 166,563.00 83.28% 
 121 511 Зграде и грађевински објекти 4,512,500.00 0.00 0.00% 
 122 512 Машине и опрема 2,042,500.00 2,003,211.14 98.08% 

 Укупно расходи ГРАДСКА УПРАВА - 410 240,090,814. 226,127,604. 94.18% 

201  ОШ Прва основна школа - 912 

 123 463 413-Накнаде у натури 205,000.00 203,150.00 99.10% 
 124 463 415-Накнаде за запослене 159,000.00 93,192.56 58.61% 
 125 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 200,000.00 148,187.90 74.09% 
 126 463 421-Стални трошкови- огрев 3,236,000.00 3,116,940.94 96.32% 
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 127 463 421-Стални трошкови- остали 1,300,000.00 1,190,460.44 91.57% 
 128 463 422- Превоз ученика 120,000.00 120,000.00 100.00% 
 129 463 422-Трошкови путовања 70,000.00 29,747.00 42.50% 
 130 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 180,200.00 180,179.99 99.99% 
 131 463 424-Специјализоване услуге 20,000.00 10,834.00 54.17% 
 132 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,828,000.00 1,809,115.11 98.97% 
 133 463 426-Материјал 350,000.00 254,045.81 72.58% 
 134 463 511-Зграде и грађевински објекти 730,000.00 400,000.00 54.79% 
 135 463 512-Машине и опрема 1,161,000.00 1,160,968.20 100.00% 

 Укупно расходи ОШ Прва основна школа - 912 9,559,200.00 8,716,821.95 91.19% 

202  ОШ Владика Николај - 912 

 136 463 413-Накнаде у натури 480,000.00 400,650.00 83.47% 
 137 463 415-Накнада за запослене 110,000.00 109,740.00 99.76% 
 138 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 270,000.00 225,056.58 83.35% 
 139 463 421-Стални трошкови - огрев 800,000.00 713,442.55 89.18% 
 140 463 421-Стални трошкови - остали 1,340,000.00 1,065,864.54 79.54% 
 141 463 422 - Превоз ученика 580,000.00 414,082.50 71.39% 
 142 463 422-Трошкови путовања 30,000.00 10,370.00 34.57% 
 143 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 90,000.00 54,980.00 61.09% 
 144 463 425-Текуће поправке и одржавање 625,000.00 369,641.24 59.14% 
 145 463 426-Материјал 290,000.00 138,876.96 47.89% 
 146 463 511-Зграде и грађевински објекти 961,000.00 930,610.00 96.84% 
 147 463 512-Машине и опрема 400,000.00 397,000.00 99.25% 

 Укупно расходи ОШ Владика Николај - 912 5,976,000.00 4,830,314.37 80.83% 

203  ОШ Андра Савчић - 912 

 148 463 413-Накнаде у натури 200,000.00 147,270.00 73.64% 
 149 463 415-Накнада за запослене 83,000.00 62,517.06 75.32% 
 150 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 300,000.00 297,049.99 99.02% 
 151 463 421-Стални трошкови - огрев 3,590,000.00 2,810,797.76 78.30% 
 152 463 421-Стални трошкови - остали 842,000.00 619,882.11 73.62% 
 153 463 422 -Превоз ученика 169,000.00 129,489.00 76.62% 
 154 463 422-Трошкови путовања 47,000.00 12,892.00 27.43% 
 155 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 139,000.00 48,850.00 35.14% 
 156 463 424-Специјализоване услуге 7,000.00 4,160.00 59.43% 
 157 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,069,000.00 820,998.69 76.80% 
 158 463 426-Материјал 244,000.00 106,072.63 43.47% 
 159 463 483-Новчане казне 256,200.00 256,200.00 100.00% 
 160 463 511-Зграде и грађевински објекти 887,000.00 887,000.00 100.00% 
 161 463 512-Машине и опрема 491,000.00 491,000.00 100.00% 

 Укупно расходи ОШ Андра Савчић - 912 8,324,200.00 6,694,179.24 80.42% 

204  ОШ Нада Пурић - 912 

 162 463 413-Накнаде у натури 90,000.00 76,600.00 85.11% 
 163 463 415-Накнада за запослене 138,000.00 136,822.45 99.15% 
 164 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 362,000.00 361,853.00 99.96% 
 165 463 421-Стални трошкови - огрев 2,478,000.00 1,768,057.57 71.35% 
 166 463 421-Стални трошкови - остали 1,438,000.00 1,183,090.42 82.27% 
 167 463 422 -Превоз ученика 541,000.00 504,838.00 93.32% 
 168 463 422-Трошкови путовања 42,000.00 25,035.00 59.61% 
 169 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 87,000.00 43,720.00 50.25% 
 170 463 424-Специјализоване услуге 6,000.00 980.00 16.33% 
 171 463 425-Текуће поправке и одржавање 460,000.00 337,296.23 73.33% 
 172 463 426-Материјал 224,000.00 155,253.06 69.31% 
 173 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,100,000.00 1,099,190.00 99.93% 
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 174 463 512-Машине и опрема 620,000.00 550,081.00 88.72% 

 Укупно расходи ОШ Нада Пурић - 912 7,586,000.00 6,242,816.73 82.29% 

205  ОШ Сестре Илић - 912 

 175 463 413-Накнада у натури 50,000.00 41,058.64 82.12% 
 176 463 415-Накнада за запослене 210,000.00 202,368.00 96.37% 
 177 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 60,000.00 49,280.00 82.13% 
 178 463 421-Стални трошкови - огрев 1,150,000.00 1,125,736.53 97.89% 
 179 463 421-Стални трошкови - остали 1,630,000.00 1,474,509.22 90.46% 
 180 463 422- Превоз ученика 80,000.00 60,124.50 75.16% 
 181 463 422-Трошкови путовања 95,000.00 37,494.77 39.47% 
 182 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 148,000.00 137,679.54 93.03% 
 183 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,148,000.00 1,095,470.23 95.42% 
 184 463 426-Материјал 425,000.00 299,999.07 70.59% 
 185 463 511-Зграде и грађевински објекти 2,009,000.00 1,808,649.00 90.03% 
 186 463 512-Машине и опрема 1,143,000.00 1,143,000.00 100.00% 

 Укупно расходи ОШ Сестре Илић - 912 8,148,000.00 7,475,369.50 91.74% 

206  ОШ Милован Глишић - 912 

 187 463 413-Накнаде у натури 140,000.00 125,120.00 89.37% 
 188 463 415-Накнада за запослене 240,000.00 239,984.78 99.99% 
 189 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 543,300.00 541,651.78 99.70% 
 190 463 421-Стални трошкови - огрев 1,330,000.00 1,311,600.36 98.62% 
 191 463 421-Стални трошкови - остали 1,236,000.00 1,068,445.78 86.44% 
 192 463 422-Превоз ученика 970,000.00 878,055.00 90.52% 
 193 463 422-Трошкови путовања 40,000.00 36,213.00 90.53% 
 194 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 180,300.00 171,586.66 95.17% 
 195 463 424-Специјализоване услуге 25,000.00 14,602.00 58.41% 
 196 463 425-Текуће поправке и одржавање 445,000.00 396,726.47 89.15% 
 197 463 426-Материјал 295,700.00 216,925.96 73.36% 
 198 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00 899,992.56 90.00% 
 199 463 512-Машине и опрема 450,000.00 449,624.00 99.92% 

 Укупно расходи ОШ Милован Глишић - 912 6,895,300.00 6,350,528.35 92.10% 

207  ОШ Десанка Максимовић - 912 

 200 463 413-Накнаде у натури 125,000.00 125,000.00 100.00% 
 201 463 415-Накнада за запослене 330,000.00 275,797.92 83.58% 
 202 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 70,000.00 69,990.00 99.99% 
 203 463 421-Стални трошкови - огрев 3,340,000.00 2,740,686.00 82.06% 
 204 463 421-Стални трошкови - остали 893,000.00 759,236.81 85.02% 
 205 463 422-Превоз ученика 30,000.00 17,200.00 57.33% 
 206 463 422-Трошкови путовања 41,000.00 10,480.00 25.56% 
 207 463 423-Услуге по уговору 173,000.00 150,078.49 86.75% 
 208 463 424-Специјализоване услуге 5,000.00 4,160.00 83.20% 
 209 463 425-Текуће поправке и одржавање 609,000.00 582,423.50 95.64% 
 210 463 426-Материјал 301,000.00 248,105.50 82.43% 
 211 463 511-Зграде и грађевински објекти 192,000.00 191,640.00 99.81% 
 212 463 512-Машине и опрема 537,000.00 486,885.00 90.67% 

 Укупно расходи ОШ Десанка Максимовић - 912 6,646,000.00 5,661,683.22 85.19% 
 

208  ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912 

 213 463 413-Накнаде у натури 84,000.00 75,740.00 90.17% 
 214 463 415-Накнада за запослене 701,000.00 700,999.84 100.00% 
 215 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 71,100.00 71,071.10 99.96% 
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 216 463 421-Стални трошкови - огрев 700,000.00 696,104.48 99.44% 
 217 463 421-Стални трошкови - остали 327,000.00 293,192.33 89.66% 
 218 463 422-Превоз ушеника 653,000.00 641,355.00 98.22% 
 219 463 422-Трошкови путовања 70,000.00 70,000.00 100.00% 
 220 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 115,000.00 99,563.24 86.58% 
 221 463 424-Специјализоване услуге 41,000.00 15,990.00 39.00% 
 222 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,230,900.00 1,227,166.36 99.70% 
 223 463 426-Материјал 309,600.00 275,679.92 89.04% 
 224 463 511-Зграде и грађевински објекти 2,080,000.00 1,978,290.48 95.11% 
 225 463 512-Машине и опрема 715,000.00 509,107.98 71.20% 

 Укупно расходи ОШ Милош Марковић -  7,097,600.00 6,654,260.73 93.75% 

209  ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912 

 226 463 415-Накнада за запослене 1,060,000.00 1,037,829.50 97.91% 
 227 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 28,000.00 24,241.80 86.58% 
 228 463 421-Стални трошкови - огрев 434,000.00 432,248.89 99.60% 
 229 463 421-Стални трошкови - остали 326,000.00 271,296.34 83.22% 
 230 463 422- Превоз ученика 1,020,000.00 878,431.75 86.12% 
 231 463 422-Трошкови путовања 36,000.00 16,346.00 45.41% 
 232 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 46,000.00 38,000.00 82.61% 
 233 463 424-Специјализоване услуге 90,000.00 79,440.80 88.27% 
 234 463 425-Текуће поправке и одржавање 553,000.00 424,195.93 76.71% 
 235 463 426-Материјал 172,000.00 149,179.94 86.73% 
 236 463 483-Нов~ане казне 83,300.00 83,242.82 99.93% 
 237 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,718,000.00 1,697,133.82 98.79% 
 238 463 512-Машине и опрема 372,000.00 371,852.46 99.96% 

 Укупно расходи ОШ Илија Бирчанин - Ставе -  5,938,300.00 5,503,440.05 92.68% 

210  ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912 

 239 463 415-Накнада за запослене 640,000.00 633,182.00 98.93% 
 240 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 90,000.00 69,756.59 77.51% 
 241 463 421-Стални трошкови - огрев 1,410,000.00 1,409,803.04 99.99% 
 242 463 421-Стални трошкови - остали 578,000.00 481,671.61 83.33% 
 243 463 422-Превоз ученика 1,709,000.00 1,540,677.00 90.15% 
 244 463 422-Трошкови путовања 27,000.00 5,885.00 21.80% 
 245 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 55,000.00 50,000.00 90.91% 
 246 463 424-Специјализоване услуге 1,000.00 980.00 98.00% 
 247 463 425-Текуће поправке и одржавање 400,000.00 252,087.15 63.02% 
 248 463 426-Материјал 200,000.00 178,317.12 89.16% 
 249 463 511-Зграде и грађевински објекти 776,000.00 500,000.00 64.43% 
 250 463 512-Машине и опрема 150,000.00 131,643.99 87.76% 

 Укупно расходи ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 6,036,000.00 5,254,003.50 87.04% 
 

211  ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912 

 251 463 415-Накнада за запослене 728,000.00 671,238.95 92.20% 
 252 463 416-Награде бонуси и остали посебни расходи 39,000.00 38,031.32 97.52% 
 253 463 421-Стални трошкови - огрев 1,600,000.00 1,591,367.77 99.46% 
 254 463 421-Стални трошкови - остали 714,000.00 561,928.32 78.70% 
 255 463 422- Превоз ученика 380,000.00 372,355.00 97.99% 
 256 463 422-Трошкови путовања 39,000.00 27,721.00 71.08% 
 257 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 114,000.00 113,831.40 99.85% 
 258 463 424-Специјализоване услуге 89,000.00 13,685.50 15.38% 
 259 463 425-Текуће поправке и одржавање 530,000.00 471,970.25 89.05% 
 260 463 426-Материјал 270,000.00 205,315.77 76.04% 
 261 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 
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 262 463 512-Машине и опрема 250,000.00 225,660.00 90.26% 

 Укупно расходи ОШ Стеван Филиповић -  4,753,000.00 4,293,105.28 90.32% 

212  ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912 

 263 463 413-Накнаде у натури 42,000.00 37,612.00 89.55% 
 264 463 415-Накнада за запослене 766,000.00 745,869.00 97.37% 
 265 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 160,000.00 159,494.00 99.68% 
 266 463 421-Стални трошкови - огрев 332,000.00 331,997.13 100.00% 
 267 463 421-Стални трошкови - остали 298,000.00 224,366.01 75.29% 
 268 463 422-Превоз ученика 782,000.00 666,361.50 85.21% 
 269 463 422-Трошкови путовања 19,000.00 12,663.70 66.65% 
 270 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 84,000.00 55,373.00 65.92% 
 271 463 424-Специјализоване услуге 57,000.00 33,430.00 58.65% 
 272 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,370,000.00 1,259,983.25 91.97% 
 273 463 426-Материјал 193,000.00 156,419.10 81.05% 
 274 463 511-Зграде и објекти 1,587,000.00 1,586,230.96 99.95% 
 275 463 512-Машине и опрема 450,000.00 449,590.00 99.91% 

 Укупно расходи ОШ Здравко Јовановић -  6,140,000.00 5,719,389.65 93.15% 

213  ОШ Свети Сава - Попучке - 912 

 276 463 415-Накнада за запослене 426,000.00 376,696.50 88.43% 
 277 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 150,000.00 149,761.35 99.84% 
 278 463 421-Стални трошкови - огрев 287,400.00 287,117.70 99.90% 
 279 463 421-Стални трошкови - остали 269,000.00 263,485.00 97.95% 
 280 463 422 - Превоз ученика 374,000.00 331,777.50 88.71% 
 281 463 422-Трошкови путовања 25,000.00 8,480.00 33.92% 
 282 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 89,000.00 57,199.40 64.27% 
 283 463 424-Специјализоване услуге 14,000.00 10,855.00 77.54% 
 284 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,161,600.00 1,157,444.46 99.64% 
 285 463 426-Материјал 211,000.00 196,572.92 93.16% 
 286 463 483-Новчане казне 11,000.00 10,100.00 91.82% 
 287 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,068,000.00 1,066,904.20 99.90% 
 288 463 512-Машине и опрема 398,000.00 398,000.00 100.00% 

 Укупно расходи ОШ Свети Сава - Попучке -  4,484,000.00 4,314,394.03 96.22% 
 

214  ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912 

 289 463 413-Накнаде у натури 2,000.00 0.00 0.00% 
 290 463 415-Накнада за запослене 1,156,000.00 1,156,000.00 100.00% 
 291 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 160,000.00 154,798.00 96.75% 
 292 463 421-Стални трошкови - огрев 340,000.00 329,244.45 96.84% 
 293 463 421-Стални трошкови - остали 420,000.00 386,046.07 91.92% 
 294 463 422- Превоз ученика 922,000.00 819,414.00 88.87% 
 295 463 422-Трошкови путовања 9,000.00 6,629.00 73.66% 
 296 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 74,000.00 68,174.50 92.13% 
 297 463 424-Специјализоване услуге 64,000.00 49,273.00 76.99% 
 298 463 425-Текуће поправке и одржавање 747,000.00 697,755.35 93.41% 
 299 463 426-Материјал 201,000.00 181,865.65 90.48% 
 300 463 483-Новчане казне 109,000.00 108,600.00 99.63% 
 301 463 511-Зграде и грађевински објекти 170,000.00 169,802.00 99.88% 
 302 463 512-Машине и опрема 150,000.00 24,978.00 16.65% 

 Укупно расходи ОШ Прота М. Ненадовић- 4,524,000.00 4,152,580.02 91.79% 
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215  ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912 

 303 463 413-Накнада у натури 0.00 0.00 0.00% 
 304 463 415-Накнада за запослене 1,378,000.00 1,375,815.50 99.84% 
 305 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 71,000.00 70,661.00 99.52% 
 306 463 421-Стални трошкови - огрев 600,000.00 559,597.52 93.27% 
 307 463 421-Стални трошкови - остали 567,000.00 503,044.18 88.72% 
 308 463 422 - Превоз ученика 1,553,000.00 1,229,009.20 79.14% 
 309 463 422-Трошкови путовања 17,000.00 9,440.00 55.53% 
 310 463 423-Услуге по уговору - услуге образовања 86,000.00 66,000.00 76.74% 
 311 463 424-Специјализоване услуге 67,000.00 48,725.00 72.72% 
 312 463 425-Текуће поправке и одржавање 182,000.00 132,127.98 72.60% 
 313 463 426-Материјал 174,000.00 134,427.25 77.26% 
 314 463 511-Зграде и грађевински објекти 171,000.00 170,533.60 99.73% 
 315 463 512-Машине и опрема 124,000.00 10,903.20 8.79% 

 Укупно расходи ОШ Милован Глишић- 4,990,000.00 4,310,284.43 86.38% 

216  Остале школе - 912 

 316 463 424-Услуге образовања -деца ометена у развоју 750,000.00 669,029.00 89.20% 
 317 463 472-Такмичење ученика 872,500.00 871,852.29 99.93% 

 Укупно расходи Остале школе - 912 1,622,500.00 1,540,881.29 94.97% 
 

301  Техничка школа - 920 

 318 463 413-Накнаде у натури 420,000.00 418,327.00 99.60% 
 319 463 415-Накнада за запослене 10,000.00 4,825.00 48.25% 
 320 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 638,000.00 636,208.44 99.72% 
 321 463 421-Стални трошкови - огрев 2,700,000.00 2,367,640.66 87.69% 
 322 463 421-Стални трошкови - остали 1,785,000.00 1,661,299.78 93.07% 
 323 463 422-Трошкови путовања 170,000.00 155,893.00 91.70% 
 324 463 423-Услуге по уговору 81,000.00 49,875.00 61.57% 
 325 463 425-Текуће поправке и одржавање 1,550,000.00 1,182,538.57 76.29% 
 326 463 426-Материјал 560,000.00 445,673.46 79.58% 
 327 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,630,000.00 1,627,993.72 99.88% 
 328 463 512-Машине и опрема 1,808,400.00 1,703,010.80 94.17% 

 Укупно расходи Техничка школа - 920 11,352,400.00 10,253,285.43 90.32% 

302  Економска школа - 920 

 329 463 413-Накнаде у натури 450,000.00 381,250.00 84.72% 
 330 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 600,000.00 523,726.36 87.29% 
 331 463 421-Стални трошкови-огрев 3,274,000.00 3,207,940.00 97.98% 
 332 463 421-Стални трошкови-остали 1,630,000.00 1,443,623.02 88.57% 
 333 463 422-Трошкови путовања 35,000.00 14,900.00 42.57% 
 334 463 423-Услуге по уговору 150,000.00 136,243.66 90.83% 
 335 463 424-Специјализоване услуге 15,000.00 0.00 0.00% 
 336 463 425-Текуће поправке и одржавање 400,000.00 301,850.66 75.46% 
 337 463 426-Материјал 170,000.00 154,085.93 90.64% 
 338 463 511-Зграде и грађевински објекти 300,000.00 290,128.96 96.71% 
 339 463 512-Машине и опрема 520,000.00 499,930.58 96.14% 

 Укупно расходи Економска школа - 920 7,544,000.00 6,953,679.17 92.17% 

303  Ваљевска гимназија - 920 

 340 463 413-Накнаде у натури 160,000.00 158,729.55 99.21% 
 341 463 415-Накнада за запослене 16,000.00 13,349.37 83.43% 
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 342 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 320,000.00 319,381.13 99.81% 
 343 463 421-Стални трошкови - огрев 3,261,000.00 2,946,834.94 90.37% 
 344 463 421-Стални трошкови - остали 1,004,000.00 789,470.97 78.63% 
 345 463 422-Трошкови путовања 110,000.00 71,626.00 65.11% 
 346 463 423-Услуге по уговору 170,000.00 102,880.00 60.52% 
 347 463 425-Текуће поправке и одржавање 770,000.00 667,036.45 86.63% 
 348 463 426-Материјал 200,000.00 176,845.78 88.42% 
 349 463 511-Зграде и грађевински објекти 2,700,000.00 1,327,960.20 49.18% 
 350 463 512-Машине и опрема 785,000.00 394,513.00 50.26% 

 Укупно расходи Ваљевска гимназија - 920 9,496,000.00 6,968,627.39 73.38% 
 

304  Пољопривредна школа - 920 

 351 463 413-Накнаде у натури 250,000.00 197,250.00 78.90% 
 352 463 415-Накнада за запослене 250,000.00 248,364.00 99.35% 
 353 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 280,000.00 258,973.91 92.49% 
 354 463 421-Стални трошкови - огрев 3,350,000.00 3,064,090.25 91.47% 
 355 463 421-Стални трошкови - остали 1,770,000.00 1,411,721.46 79.76% 
 356 463 422-Трошкови путовања 20,000.00 20,000.00 100.00% 
 357 463 423-Услуге по уговору 90,000.00 59,997.00 66.66% 
 358 463 424-Специјализоване услуге 15,000.00 15,000.00 100.00% 
 359 463 425-Текуће поправке и одржавање 2,350,000.00 2,350,000.00 100.00% 
 360 463 426-Материјал 380,000.00 249,485.61 65.65% 
 361 463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 1,700,000.00 1,295,132.00 76.18% 
 362 463 511-Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00% 
 363 463 512-Машине и опрема 1,180,300.00 1,180,300.00 100.00% 

 Укупно расходи Пољопривредна школа - 920 11,635,300.00 10,350,314.23 88.96% 

305  Медицинска школа - 920 

 364 463 413-Накнаде у натури 143,000.00 128,446.00 89.82% 
 365 463 415-Накнада за запослене 21,000.00 20,100.00 95.71% 
 366 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 494,000.00 491,508.00 99.50% 
 367 463 421-Стални трошкови - огрев 2,443,000.00 2,367,017.55 96.89% 
 368 463 421-Стални трошкови - остали 860,000.00 805,056.76 93.61% 
 369 463 422-Трошкови путовања 24,000.00 8,070.00 33.63% 
 370 463 423-Услуге по уговору 58,000.00 53,440.00 92.14% 
 371 463 424-Специјализоване услуге 18,000.00 10,400.00 57.78% 
 372 463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 492,881.02 98.58% 
 373 463 426-Материјал 150,000.00 112,235.91 74.82% 
 374 463 511-Зграде и грађевински објекти 1,751,000.00 1,748,612.50 99.86% 
 375 463 512-Машине и опрема 1,090,000.00 1,080,200.00 99.10% 

 Укупно расходи Медицинска школа - 920 7,552,000.00 7,317,967.74 96.90% 

306  Средња музичка школа - 920 

 376 463 413-Накнаде у натури 668,000.00 648,262.00 97.05% 
 377 463 415-Накнада за запослене 162,000.00 81,904.06 50.56% 
 378 463 416-Награде,бонуси и остали посебни расходи 277,000.00 212,501.56 76.72% 
 379 463 421-Стални трошкови - остали 1,000,000.00 757,417.11 75.74% 
 380 463 421-Стални трошкови -огрев 443,000.00 443,000.00 100.00% 
 381 463 422-Трошкови путовања 70,000.00 49,349.00 70.50% 
 382 463 423-Услуге по уговору 130,000.00 58,826.00 45.25% 
 383 463 424-Специјализоване услуге 140,000.00 140,000.00 100.00% 
 384 463 425-Текуће поправке и одржавање 500,000.00 497,247.55 99.45% 
 385 463 426-Материјал 190,000.00 189,999.28 100.00% 
 386 463 511-Зграде и грађевински објекти 2,104,000.00 2,104,000.00 100.00% 
 387 463 512-Машине и опрема 300,000.00 300,000.00 100.00% 
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307  Остале школе - 920 

 388 463 472-Такмичење ученика 800,000.00 747,348.48 93.42% 

 Укупно расходи Остале школе - 920 800,000.00 747,348.48 93.42% 

401  Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820 

 389 411 Плате и додаци запослених 8,212,000.00 8,211,710.81 100.00% 
 390 412 Социјални доприноси 1,563,000.00 1,470,282.25 94.07% 
 391 416 Награде, бонуси и остали расходи 126,000.00 126,000.00 100.00% 
 392 421 Стални трошкови 1,710,000.00 1,637,515.42 95.76% 
 393 422 Трошкови путовања 15,000.00 15,000.00 100.00% 
 394 423 Услуге по уговору 419,000.00 418,231.14 99.82% 
 395 424 Специјализоване услуге 76,000.00 71,431.10 93.99% 
 396 425 Текуће поправке и одржавање 215,000.00 196,761.50 91.52% 
 397 426 Материјал 80,000.00 79,641.75 99.55% 
 398 512 Машине и опрема 190,000.00 160,855.02 84.66% 
 399 515 Остала основна средства 1,805,000.00 1,710,369.61 94.76% 

 Укупно расходи Матична библиотека Љ.  14,411,000.00 14,097,798.60 97.83% 

402  Дом културе - 820 

 400 411 Плате и додаци запослених 4,580,000.00 4,575,570.00 99.90% 
 401 412 Социјални доприноси на терет послодавца 827,000.00 819,641.00 99.11% 
 402 416 Награде, бонуси, остали расходи 92,400.00 92,400.00 100.00% 
 403 421 Стални трошкови 1,860,000.00 1,383,066.15 74.36% 
 404 422 Трошкови путовања 100,000.00 42,155.00 42.16% 
 405 423 Услуге по уговору 1,622,000.00 1,620,740.55 99.92% 
 406 424 Специјализоване услуге 800,000.00 609,900.00 76.24% 
 407 425 Текуће поправке и одржавање 700,000.00 593,349.64 84.76% 
 408 426 Материјал 198,100.00 154,942.56 78.21% 
 409 512 Машине и опрема 400,000.00 379,503.28 94.88% 

 Укупно расходи Дом културе - 820 11,179,500.00 10,271,268.18 91.88% 

403  Омладински центар - 820 

 410 411 Плате и додаци запослених 4,313,000.00 4,191,380.02 97.18% 
 411 412 Социјални доприноси 774,000.00 751,871.62 97.14% 
 412 416 Награде, бонуси, остали расходи 75,600.00 75,600.00 100.00% 
 413 421 Стални трошкови 694,000.00 287,612.01 41.44% 
 414 422 Трошкови путовања 20,000.00 10,645.00 53.23% 
 415 423 Услуге по уговору 1,040,000.00 806,179.98 77.52% 
 416 424 Специјализоване услуге 49,000.00 27,000.00 55.10% 
 417 425 Текуће поправке и одржавање 30,000.00 17,745.64 59.15% 
 418 426 Материјал 110,000.00 92,123.78 83.75% 
 419 511 Основна средства-зграде 200,000.00 185,936.02 92.97% 
 420 512 Основна средства-опрема 978,000.00 837,856.15 85.67% 

 Укупно расходи Омладински центар - 820 8,283,600.00 7,283,950.22 87.93% 
 

404  Завод за заштиту споменика - 820 

 421 411 Плате и додаци запослених 8,296,000.00 8,296,000.00 100.00% 
 422 412 Социјални доприноси 1,485,000.00 1,485,000.00 100.00% 
 423 416 Награде, бонуси, остали расходи 109,200.00 109,200.00 100.00% 
 424 421 Стални трошкови 590,000.00 439,122.41 74.43% 
 425 422 Трошкови путовања 10,000.00 0.00 0.00% 
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 426 424 Специјализоване услуге 810,000.00 750,000.00 92.59% 
 427 425 Текуће поправке и одржавање 185,525.00 165,849.74 89.39% 
 428 426 Материјал 47,000.00 37,035.00 78.80% 

 Укупно расходи Завод за заштиту споменика -  11,532,725.00 11,282,207.15 97.83% 

405  Народни музеј - 820 

 429 411 Плате и додаци запослених 8,229,400.00 8,228,522.00 99.99% 
 430 412 Социјални доприноси 1,473,000.00 1,472,906.00 99.99% 
 431 416 Награде, бонуси, остали расходи 134,400.00 134,400.00 100.00% 
 432 421 Стални трошкови 1,154,300.00 1,001,857.49 86.79% 
 433 422 Трошкови путовања 57,300.00 40,880.00 71.34% 
 434 423 Услуге по уговору 332,500.00 239,302.00 71.97% 
 435 424 Специјализоване услуге 212,000.00 185,739.00 87.61% 
 436 425 Текуће поправке и одржавање 95,000.00 77,035.77 81.09% 
 437 426 Материјал 237,500.00 159,508.92 67.16% 
 438 511 Зграде и грађевински објекти 190,000.00 111,675.98 58.78% 
 439 512 Машине и опрема 162,470.00 153,348.48 94.39% 
 440 515 Остала основна средства 237,500.00 162,130.16 68.27% 

 Укупно расходи Народни музеј - 820 12,515,370.00 11,967,305.80 95.62% 

406  Интернационални уметнички студио - 820 

 441 411 Плате и додаци запослених 1,490,000.00 1,490,000.00 100.00% 
 442 412 Социјални доприноси на терет послодавца 270,000.00 269,401.00 99.78% 
 443 416 Награде, бонуси, остали расходи 25,200.00 25,200.00 100.00% 
 444 421 Стални трошкови 420,000.00 316,480.76 75.35% 
 445 422 Трошкови путовања 87,000.00 63,390.00 72.86% 
 446 423 Услуге по уговору 500,000.00 498,343.00 99.67% 
 447 424 Специјализоване услуге 50,000.00 21,888.00 43.78% 
 448 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00 299,051.15 99.68% 
 449 426 Материјал 90,000.00 66,862.89 74.29% 
 450 482 Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив. 68,000.00 67,800.01 99.71% 

 Укупно расходи Интернационални уметнички  3,300,200.00 3,118,416.81 94.49% 
 

407  Међуопштински историјски архив - 820 

 451 411 Плате и додаци запослених 8,627,000.00 8,626,186.00 99.99% 
 452 412 Социјални доприноси 1,540,000.00 1,539,999.00 100.00% 
 453 416 Награде, бонуси, остали расходи 126,000.00 126,000.00 100.00% 
 454 421 Стални трошкови 1,067,000.00 931,891.04 87.34% 
 455 423 Услуге по уговору 215,000.00 0.00 0.00% 
 456 424 Специјализоване услуге 70,000.00 70,000.00 100.00% 
 457 425 Текуће поправке и одржавање 76,000.00 75,000.00 98.68% 
 458 426 Материјал 47,000.00 16,800.00 35.74% 

 Укупно расходи Међуопштински историјски  11,768,000.00 11,385,876.04 96.75% 

408  Модерна галерија - 820 

 459 411 Плате и додаци запослених 1,140,000.00 1,139,617.88 99.97% 
 460 412 Социјални доприноси 204,000.00 203,983.07 99.99% 
 461 416 Награде, бонуси, остали расходи 16,800.00 16,800.00 100.00% 
 462 421 Стални тро{кови 475,000.00 328,575.56 69.17% 
 463 422 Трошкови путовања 50,000.00 49,985.00 99.97% 
 464 423 Услуге по уговору 988,000.00 987,999.99 100.00% 
 465 424 Специјализоване услуге 80,000.00 79,994.00 99.99% 
 466 425 Текуће поправке и одржавање 180,000.00 179,988.00 99.99% 
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 467 426 Материјал 40,000.00 39,928.90 99.82% 
 468 512 Машине и опрема 100,000.00 99,503.46 99.50% 

 Укупно расходи Модерна галерија - 820 3,273,800.00 3,126,375.86 95.50% 

409  Културне манифестације - 820 

 469 424 Специјализоване услуге -Дечија недеља 90,000.00 87,508.00 97.23% 
 470 424 Специјализоване услуге -Књижевна заједница 140,000.00 139,318.65 99.51% 
 471 424 Специјализоване услуге -остале манифестације 801,500.00 712,943.42 88.95% 
 472 424 Специјализоване услуге -Петровдански дани 30,000.00 30,000.00 100.00% 
 473 424 Специјализоване услуге -Позориште Мала сцена 110,000.00 110,000.00 100.00% 
 474 424 Специјализоване услуге -Републичка  смотра рецитатора 160,000.00 158,356.92 98.97% 
 475 424 Специјализоване услуге -Тешњарске вечери 2,600,000.00 2,595,302.12 99.82% 
 476 424 Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић 100,000.00 100,000.00 100.00% 
 477 424 Специјализоване услуге-Ноћ музеја 250,000.00 250,000.00 100.00% 

 Укупно расходи Културне манифестације - 820 4,281,500.00 4,183,429.11 97.71% 

410  Донације - 820 

 478 481 КУД Абрашевић 1,989,400.00 1,943,953.54 97.72% 
 479 481 Културно просветна заједница 1,829,200.00 1,766,244.21 96.56% 

 Укупно расходи Донације - 820 3,818,600.00 3,710,197.75 97.16% 
 

501  Установа за физичку културу Валис - 810 

 480 411 Плате и додаци запослених 4,400,000.00 4,399,746.00 99.99% 
 481 412 Социјални доприноси 788,000.00 787,553.00 99.94% 
 482 416 Награде, бонуси, остали расходи 109,200.00 109,200.00 100.00% 
 483 421 Стални трошкови 2,253,000.00 2,253,000.00 100.00% 
 484 425 Текуће поправке и одржавање 1,405,000.00 1,405,000.00 100.00% 
 485 426 Материјал 550,000.00 550,000.00 100.00% 
 486 512 Машине и опрема 200,000.00 200,000.00 100.00% 

 Укупно расходи Установа за физичку културу  9,705,200.00 9,704,499.00 99.99% 

502  Остали корисници - 810 

 487 481 Донације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт 23,083,700.00 21,489,055.45 93.09% 

 Укупно расходи Остали корисници - 810 23,083,700.00 21,489,055.45 93.09% 

503  Спортске манифестације - 810 

 488 424 Услуге спорта -Шаховски турнир 250,000.00 250,000.00 100.00% 
 489 424 Услуге спорта -Избор спортисте године 6,300.00 6,300.00 100.00% 
 490 424 Услуге спорта -Новогодишњи фудбалски турнир 130,000.00 130,000.00 100.00% 
 491 424 Услуге спорта -Пливачки митинг 160,000.00 160,000.00 100.00% 
 492 424 Услуге спорта -Светосавска трка 350,000.00 350,000.00 100.00% 
 493 424 Услуге спорта-Летња баскет лига 150,000.00 150,000.00 100.00% 
 494 424 Услуге спорта-Меморијални крос Генерал Ђукић 300,000.00 300,000.00 100.00% 

 Укупно расходи Спортске манифестације - 810 1,346,300.00 1,346,300.00 100.00% 

601  Друштвена брига о деци - 911 

 495 411 Плате и додаци запослених 107,140,000.00 107,137,249.00 100.00% 
 496 412 Социјални доприноси 19,180,000.00 19,177,545.00 99.99% 
 497 413 Накнаде у натури 580,000.00 553,480.00 95.43% 
 498 415 Накнада за запослене 1,170,000.00 1,170,000.00 100.00% 
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 499 416 Награде, бонуси, остали расходи 0.00 0.00 0.00% 
 500 421 Стални трошкови 17,400,000.00 13,922,475.2080.01% 
 501 424 Специјализоване услуге 405,000.00 404,771.5099.94% 
 502 425 Текуће поправке и одржавање 2,543,603.00 2,479,679.0097.49% 
 503 426 Материјал 21,300,000.00 20,502,309.5096.25% 
 504 511 Зграде и грађевински објекти 8,900,397.00 8,704,688.0097.80% 
 505 512 Машине и опрема 3,400,000.00 1,820,726.5053.55% 

 Укупно расходи Друштвена брига о деци - 911 182,019,000. 175,872,923.96.62% 

602  Накнаде - 911 

 506 416 Накнаде члановима комисија 192,000.00 122,138.5763.61% 

 Укупно расходи Накнаде - 911 192,000.00 122,138.5763.61% 
 

701  Центар за социјални рад Колубара - 090 

 507 463 411-Плате и додаци запослених 4,918,000.00 4,568,947.70 92.90% 
 508 463 412-Социјални доприноси 880,000.00 817,841.81 92.94% 
 509 463 416-Награде,бонуси и остали расходи 92,400.00 92,400.00 100.00% 
 510 463 421-Стални трошкови 167,000.00 167,000.00 100.00% 
 511 463 512-Машине и опрема 224,000.00 222,441.00 99.30% 

 Укупно расходи Центар за социјални рад  6,281,400.00 5,868,630.51 93.43% 

702  Донације - 090 

 512 481 Цивилни инвалиди рата 588,400.00 579,897.35 98.55% 
 513 481 Донације осталим невладиним организацијама 267,000.00 255,000.00 95.51% 
 514 481 Друштво за церебралну парализу 658,400.00 658,400.00 100.00% 
 515 481 Инвалиди рада 620,400.00 618,794.60 99.74% 
 516 481 Наши  снови 598,400.00 597,834.49 99.91% 
 517 481 О.О. Црвени крст 1,850,000.00 1,850,000.00 100.00% 
 518 481 Организација глувих 608,400.00 608,399.98 100.00% 
 519 481 Организација слепих 645,400.00 645,399.99 100.00% 
 520 481 Удружење мултиплесклерозе 708,400.00 708,400.00 100.00% 

 Укупно расходи Донације - 090 6,544,800.00 6,522,126.41 99.65% 

703  Права по Одлуци - 090 

 521 421 Стални трошкови - поштанске услуге и достава 335,000.00 302,656.05 90.35% 
 522 472 Накнаде из буџета -Права по одлуци 12,900,000.00 12,774,147.46 99.02% 

 Укупно расходи Права по Одлуци - 090 13,235,000.00 13,076,803.51 98.80% 

801  Јавно информисање - 830 

 523 423 Услуге по уговору -Напред 720,000.00 660,000.00 91.67% 
 524 423 Услуге по уговору -Радио Ваљево 8,707,000.00 8,581,079.60 98.55% 
 525 423 Услуге по уговору -Телевизија Ваљево 8,866,000.00 8,860,444.24 99.94% 

 Укупно расходи Јавно информисање - 830 18,293,000.00 18,101,523.84 98.95% 

 У К У П Н О  ГРАДСКА УПРАВА: 738,239,309. 694,446,212. 94.07% 
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 4 ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

001  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330 

 526 411 Плате и  додаци запослених 3,549,500.00 3,549,500.00 100.00% 
 527 412 Социјални доприноси 622,500.00 622,500.00 100.00% 
 528 414 Социјална давања запосленима 40,000.00 20,000.00 50.00% 
 529 415 Накнаде у натури 30,000.00 0.00 0.00% 
 530 416 Награде , бонуси и остали посебни расходи 20,000.00 0.00 0.00% 
 531 421 Стални трошкови 54,000.00 41,970.00 77.72% 
 532 422 Трошкови путовања 45,000.00 34,836.00 77.41% 
 533 423 Услуге по уговору 20,000.00 2,980.00 14.90% 
 534 426 Трошкови административног материјала 72,000.00 56,317.91 78.22% 
 535 512 Машине и опрема 18,000.00 0.00 0.00% 

 Укупно расходи ЈАВНО  4,471,000.00 4,328,103.91 96.80% 

 У К У П Н О  ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО: 4,471,000.00 4,328,103.91 96.80% 

 У К У П Н О 1,800,000,000.00 1,678,733,639.58 93.26% 
 

 
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 11. 

Завршни рачун буџета града Ваљева садржи: 
 

1) Биланс стања на дан 31.12.2008. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2008. године до 31.12.2008. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2008. до 31.12.2008. године; 
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2008. до 31.12. 2008. године; 
6) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2008. до 

31.12.2008. године. 
 

Члан 12. 
Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2008. годину доставити Управи за трезор, 

најкасније до 15. јуна 2009. године. 
 
 

Члан 13. 
Ову Одлуку објавити у ``Службеном гласнику града Ваљева``. 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном гласнику града Ваљева``. 

 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 40-128/2009-06 

 
Заменик председника  

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 
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62.На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним 
делатностима («Службени гласник РС», број 16/97 
и 42/98) и члана 17. и 35. став 1. тачка 6) Статута 
града Ваљева («Службени гласник града Ваљева», 
број 19/08), Скупштина града Ваљева, на седници 
одржаној  29. јуна 2009. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ  
О  

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

I. Опште одредбе 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се врсте јавних 
паркиралишта, управљање, одржавање и 
коришћење јавних паркиралишта, наплата 
паркирања и  уклањање непрописно паркираних 
возила са јавних паркиралишта и других површина 
одређених овом одлуком, на територији града 
Ваљевa.  

 
Члан 2. 

Управљање, одржавање и коришћење 
јавних паркиралишта, у смислу одредаба ове 
одлуке, је комунална делатност од интереса за град 
Ваљево. 
 
II. Појам и врсте јавних паркиралишта 
 

Члан 3. 
Јавним паркиралиштима, у смислу 

одредаба ове одлуке, сматрају се јавне површине 
које су уређене за паркирање возила, јавни објекти 
изграђени за паркирање и гаражирање моторних 
возила са ограниченим и неограниченим временом 
трајања паркирања и друге јавне површине које се 
одреде за паркирање возила. 

Јавна паркиралишта могу бити општа и 
посебна. 
 

Члан 4. 
Општа паркиралишта су делови коловоза, 

тротоара или површине између коловоза и 
тротоара посебно обележене за паркирање 
моторних возила. 

Општа паркиралишта одређује одељење 
градске управе надлежно за послове саобраћаја. 
 

Члан 5. 
Посебна паркиралишта су објекти и 

површине који су изграђени и уређени за 
паркирање моторних возила, као и унутар 
блоковска паркиралишта на јавним површинама. 

Посебна паркиралишта се изграђују и 
уређују у складу са одговарајућим урбанистичким 
планом. 
 

Члан 6. 
Одељење градске управе надлежно за 

послове саобраћаја може, на предлог Јавног 

предузећа "Дирекција за урбанизам, грађевинско 
земљиште, путеве и изградњу Ваљева" Ваљево, 
одредити и неуређене јавне површине за 
привремено паркирање возила, уколико се за тим 
укаже потреба. 

Предлог из претходног става треба да 
садржи ознаку катастарске парцеле, услове за 
укључење на саобраћајне површине, податке о 
техничким условима које издају јавна предузећа и 
друге услове за уређење грађевинске парцеле и 
грађење објеката. 
 

Члан 7. 
Јавним паркиралиштима, у смислу 

одредаба ове одлуке, не сматрају се посебни 
простори за паркирање моторних возила који 
припадају одређеном објекту (предузеће, установа, 
такси стајалиште и др.) 
 
III. Управљање, одржавање и коришћење 
јавних паркиралишта 
 

Члан 8. 
Услове и начин паркирања возила на 

јавним паркиралиштима ( у даљем тексту: 
паркиралишта) утврђује одељење градске управе 
надлежно за послове саобраћаја. 
 

Члан 9.  
Делатност управљања, одржавања и 

коришћења паркиралишта на територији града 
Ваљева врши Јавно комунално предузеће «Видрак 
Ваљево» ( у даљем тексту : вршилац комуналне 
делатности ). 

 
Члан 10. 

Вршилац комуналне делатности дужан је 
да на паркиралишту постави адекватну 
сигнализацију која садржи обавештење о начину 
паркирања, начину наплате накнаде за паркирање, 
времену паркирања и временском ограничењу 
паркирања, као и да паркиралиште обележи 
хоризонталном сигнализацијом. 

Дужност вршиоца комуналне делатности 
је да паркиралишта, ознаке и објекте на 
паркиралишту одржава у исправном стању. 

 
Члан 11.   

Вршилац комуналне делатности врши 
наплату накнаде за парирање, резервише простор 
за паркирање, издаје претплатне карте за 
паркирање, уклања непрописно паркирана возила и 
иста чува на за ту намену одређеном простору. 

Вршилац комуналне делатности нема 
обавезу чувања возила на паркиралиштима и не 
сноси одговорност за оштећење или крађу возила 
на истим.  
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Члан 12. 
Под условима утврђеним овом одлуком, 

паркиралишта се користе за паркирање путничких 
возила правних и физичких лица.  

Аутобуси, теретна моторна возила, 
прикључна возила и камп приколице, на 
територији насељеног места Ваљево, могу се 
паркирати само на посебно одређеним 
паркиралиштима за ту врсту возила. 

Вршилац комуналне делатности је дужан 
да на паркиралиштима на којима постоји 
могућност за то, обележи места за паркирање 
возила особа са инвалидитетом. 

Категорије особа са инвалидитетом који 
могу користити паркиралишта из става 3.овог 
члана, као и услове за добијање посебних 
налепница за обележавање возила ових категорија 
корисника, утврђује својим актом Градоначелник.  

 
Члан 13. 

У категорији возило особа са 
инвалидитетом може бити само путничко возило 
са важећом  налепницом  прописаног  изгледа, 
исправно  постављеном, а  којим управља особа са 
инвалидитетом, без или са технички прилагођеним 
и атестираним командама за погон и заустављање 
возила, као и обележено путничко возило којим се 
особа са инвалидитетом превози од стране другог 
лица – возача, уз поседовање потврде о издатој 
налепници од стране надлежне градске управе. 

Категорија учесника у саобраћају из става 
1. овог члана је дужна да, на захтев контролора, 
покаже потврду о издатој налепници од стране 
надлежне градске управе. Возило са прописаном 
налепницом, а без наведене потврде, нема статус 
возила инвалидног лица и не може користити овом 
одлуком прописану бенефицију. 

Ограничења времена  паркирања 
утврђених за одређену зону из члана 14. ове одлуке 
односе се и на лица из става 1. овог члана. 
 

Члан 14. 
Градоначелник , на предлог одељења 

градске управе надлежног за послове саобраћаја, 
одређује паркиралишта у оквиру зона из става 4. 
овог члана на којима ће се вршити наплата накнаде 
за паркирање (у даљем тексту: накнада). 

Вршилац комуналне делатности, уз 
сагласност Градоначелника, доноси ценовник 
којим се утврђује висина накнаде за паркирање, 
време у ком се наплата врши, висина доплатне 
паркинг карте, висина трошкова уклањања и 
чувања непрописно паркираних и заустављених 
возила и висина накнаде за повлашћене кориснике 
паркиралишта. 

Висина накнаде за паркирање зависи од 
локације и степена уређености и опремљености 
паркиралишта, а утврђује се по зонама из става 4. 
овог члана. 

За наплату накнаде утврђују се следеће 
зоне: 
 

I – црвена зона обухвата паркиралишта:               
 
1.Паркиралиште у улици Војводе Мишића од 
пешачке зоне до улице Доктора Пантића 
2.Паркиралиште у Карађорђевој улици од улице 
Војводе Мишића до Синђелићеве улице 
3.Паркиралиште у Крађорђевој улици код 
раскрснице са улицом Вука Караџића 
4.Паркиралиште у улици Вука Караџића од улице 
Проте Матеје до улице Доктора Пантића 
 
II – плава зона обухвата паркиралишта: 
 
1.Паркиралиште у улици Војводе Мишића од 
улице Доктора Пантића до Железничке улице 
2.Паркиралиште у улици Селимира Ђорђевића 
3.Паркиралиште у Железничкој улици од улице 
Војводе Мишића до Синђелићеве улице 
4.Затворено паркиралиште у Железничкој улици 
наспрам Дома здравља 
5.Паркиралиште у улици Доктора Пантића од Поп 
Лукине до Хајдук Вељкове улице 
6.Паркиралиште у Поп Лукиној улици од улице 
Кнеза Милоша до улице Доктора Пантића 
7.Паркиралиште у улици Вука Караџића од улице 
Доктора Пантића до Железничке улице 
8.Паркиралиште у улици Карађорђевој од 
Душанове до улице улице Војводе Мишића 
9.Паркиралиште у Карађорђевој улици од 
Синђелићеве до Хајдук Вељкове улице 
10.Паркиралиште у улици Синђелићевој од улице 
Пијачни кеј до улице Доктора Пантића 
11.Паркиралиште у улици Хајдук Вељковој од 
улице Доктора Пантића до улице Мирка 
Обрадовића 
12.Паркиралиште у улици Вука Караџића иза 
робне куће 
13.Паркиралиште у блоку између улица Војводе 
Мишића и Карађорђеве иза зграде суда 
14.Паркиралиште у улици Чика Љубиној од 
Синђелићеве улице до пешачке зоне, односно 
улице Војводе Мишића 
15.Паркиралиште у блоку између улице Вука 
Караџића, Проте Матеје и Владе Даниловића иза 
хотела Нарцис 
16.Паркиралиште у блоку између Синђелићеве и 
улице Владе Даниловића 
17.Паркиралиште у улици Пијачни кеј од 
Витковићеве улице до паркиралишта код 
Југопетрола, односно улице Вука Караџића 
18.Паркиралиште између улица Вука Караџића, 
Пијачни кеј и Кнеза Михајла, код Југопетрола 
19.Паркиралиште у улици Владе Даниловића од 
Чика Љубине до Железничке улице 
20.Паркиралиште у улици Мирка Обрадовића од 
Хајдјук Вељкове до Синђелићеве улице 
21.Паркиралиште у блоку између улица 
Карађорђеве, Доктора Пантића и Вука Караџића 
22.Паркиралиште у улици Браће Југовића 
23.Паркиралиште у Витковићевој улици 
24.Затворено паркиралиште у улици Пијачни кеј 
наспрам новог Храма 
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25.Паркиралиште у улици Кнеза Михаила од улице 
Бирчанинове до улице Милована Глишића 
26.Паркиралиште у улици Синђелићевој код 
солитера од улице Мирка Обрадовића до улице 
Карађорђеве 
 
III – зелена зона обухвата паркиралишта: 
 
1.Паркиралиште у улици Поп Лукиној од улице 
Доктора Пантића до улице Владике Николаја 
2.Паркиралиште у улици Доктора Пантића од 
Радничке до Поп Лукине улице 
3.Паркиралиште у улици Синђелићевој од улице 
Доктора Пантића до Железничке улице 
4.Паркиралиште у улици Доктора Пантића од 
Хајдук Вељкове до Узун Миркове улице 
5.Паркиралиште у Карађорђевој улици од Хајдук 
Вељкове до Узун Миркове улице 
6.Паркиралиште у Карађорђевој улици од 
Радничке до Душанове улице 
7.Паркиралиште у улици Кнеза Милоша од 
Карађорђеве до Радничке улице 
8.Паркиралиште у Радничкој улици од улице 
Војводе Степе до улице Мајора Илића 
9.Паркиралиште у улици Мајора Илића од 
Радничке до Партизанске улице 
10.Паркиралиште у улици Хајдук Вељковој од 
улице Доктора Пантића до улице Владике 
Николаја 
11.Паркиралиште у улици Палих бораца од улице 
Узун Миркове до улице Мирка Обрадовића 
12.Паркиралиште у Душановој улици од 
Карађорђеве до улице Селимира Ђорђевића 
13.Паркиралиште у улици Кнез Михајловој од 
Милована Глишића до реке Градац  
14.Затворено паркиралиште у улици Узун 
Мирковој 
 

Градоначелник може, на предлог одељења 
градске управе надлежног за послове саобраћаја, 
одредити паркиралишта која се налазе ван зона из 
става 4. овог члана, на којима ће се вршити наплата 
накнаде. 
 

Члан 15. 
Одељење градске управе надлежно за 

послове саобраћаја може својим решењем, на 
захтев државних органа, јавних предузећа, 
установа и других правних лица одредити део 
паркиралишта који ће користити подносилац 
захтева за паркирање службених возила 
(резервисани паркинг), уз плаћање одговарајуће 
накнаде, уколико се тиме битно не ремети 
капацитет паркиралишта. 
 
IV. Наплата паркирања 

 
Члан 16. 

За коришћење паркиралишта корисник је 
дужан да плати одговарајућу накнаду за одређено 
време коришћења. 

Накнаду из става 1. овог члана плаћа возач 
(корисник) или власник возила. 
 

Члан 17. 
Корисник паркиралишта је обавезан да: 

1. плати коришћење паркинг места према времену 
задржавања на прописан начин, 
2. поступа у складу са дозвољеним временом 
коришћења паркинг места утврђеним актом из 
члана 14. ове одлуке, 
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним 
знаком, хоризонталном и вертикалном 
сигнализацијом којима је означено паркинг место. 
 

Члан 18. 
За паркирање возила хитне помоћи, 

полиције и ватрогасних возила, када у вршењу 
службе користе паркиралишта, не наплаћује се 
накнада. 

Накнада се не наплаћује за возила лица са 
инвалидитетом, која су обележена посебним 
налепницама. 
 

Члан 19. 
Поједини корисници (станари, корисници 

пословних простора) могу  паркиралишта 
користити као повлашћени или претплатници 
корисници, под условима и на начин утврђен актом 
вршиоца комуналне делатности, на који  претходну 
сагласност даје Градоначелник. Повлашћеним 
корисницима из става 1. овог члана вршилац 
комуналне делатности  издаје повлашћену паркинг 
карту која се може користити искључиво за возило 
за које је ова карта издата. 

Повлашћени корисници из става 1. овог 
члана паркиралишта могу да користе само по 
једном основу. 
 Права из става 1. овог члана корисници 
пословног простора могу остваривати само на 
паркиралиштима која су обухваћена плавом зоном 
из члана 14. ове одлуке. 
 

Члан 20.  
Корисници паркиралишта плаћање 

накнаде могу извршити: 
- коришћењем електронских карата, 
- коришћењем паркинг карата, 
- коришћењем карата из паркомата, 
- слањем смс поруке. 

 
Куповином паркинг карте и правилним 

попуњавањем исте корисник стиче право 
коришћења паркинг места и прихвата прописане 
услове за коришћење паркиралишта. 

Корисник паркиралишта дужан је да 
истакне паркинг карту са унутрашње стране 
предњег ветробранског стакла возила или да плати 
паркирање на неки од других понуђених начина.  
 

Члан 21. 
Контролу паркирања, односно исправност 

коришћења паркиралишта врши овлашћени 
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контролор вршиоца комуналне делатности (у 
даљем тексту: контролор). 

Контролор има службену легитимацију 
коју издаје вршилац комуналне делатности и мора 
носити службено одело. 

Изглед легитимације и службеног одела 
контролора утврђује вршилац комуналне 
делатности посебним актом. 

 
Члан 22.  

Корисник који поступа супротно 
одредбама члана 16. и 19. ове одлуке дужан је да 
плати доплатну паркинг карту према ценовнику 
вршиоца комуналне делатности . 

Под доплатном паркинг картом, у смислу 
одредаба ове одлуке, сматра се накнада коју је 
корисник паркиралишта дужан да плати ако за 
време коришћења паркиралишта није извршио 
плаћање накнаде за паркирање или је прекорачио 
плаћено, односно дозвољено време паркирања.  

Налог за плаћање доплатне паркинг карте 
издаје контролор и уручује га кориснику, а када 
није у могућности да уручи налог кориснику, 
причвршћује га на возило. 

Достављање налога за плаћање доплатне 
паркинг карте на начин из става 3. овог члана 
сматра се уредним и доцније оштећење или 
уништење налога нема утицај на ваљаност 
достављања и не одлаже плаћање доплатне 
паркинг карте. 

Корисник паркиралишта дужан је да 
поступи по примљеном налогу и плати доплатну 
паркинг карту у року од осам дана од дана 
достављања налога за плаћање. 
 
V. Уклањање непрописно паркираних возила 
 

Члан 23. 
Забрањено је заустављање и паркирање 

возила на следећим површинама: 
 
1.у пасажу или пешачком пролазу зграде или 
испред њих, 
2.на дечијим игралиштима и другим местима 
предвиђеним за рекреацију, 
3.на пешачким стазама, 
4.на местима чијим заузимањем се онемогућава 
приступ посудама за одлагање смећа, 
5.на резервисаним паркинзима, зеленим 
површинама, парковима, трговима, шеталиштима и 
манипулативним просторима прилазу згради или 
паркинг месту, 
6.на местима где се налазе шахтови, сливници, 
окна и слични комунални објекти и урећаји, 
7.другим јавним површинама које по својој 
функцији нису намењене за паркирање возила. 
8.на паркинг местима обележеним за паркирање 
возила лица са инвалидитетом, забрањено је 
заустављење и паркирање свих возила која нису 
обележена посебним налепницама. 
 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

1.паркирање возила супротно саобраћајном знаку, 
хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и 
ометање коришћења јавних паркиралишта на други 
начин, 
2.паркирање нерегистрованог возила, 
3.остављање неисправног или хаварисаног возила, 
односно прикључног возила без сопственог погона, 
пловних објеката, као и других ствари и предмета, 
4.заузимање паркинг места путем ограђивања или 
ометање паркирања других возила, 
5.постављање ограде или сличне препреке,  
6.прање и поправка возила и друге радње које 
доводе до прљања и уништавања јавног паркинга. 
 

Члан 24. 
У случајевима када се јавна паркиралишта 

користе супротно одредбама ове одлуке комунални 
инспектор донеће решење да возач ако је присутан 
одмах уклони возило са паркиралишта, односно 
јавних површина које нису одређене за паркирање, 
а под претњом принудног извршења.  

Уколико се корисник не налази на лицу 
места комунални инспектор ће донети решење да 
се возило уклони у одређеном року o трошку 
власника. 

Приликом уклањања возила вршилац 
комуналне делатности је дужан да поступа са 
пажњом доброг домаћина и да чува возило од 
оштећења, као и да обезбеди чување возила на 
простору адекватно уређеном и обезбеђеном. 

Ако власник возила или возач дође на 
место где је возило паркирано у току уклањања 
возила, радници вршиоца комуналне делатности ће 
прекинути уклањање возила, а власник или возач 
ће сносити трошкове покушаја уклањања. Под 
покушајем уклањања возила сматра се моменат у 
ком радници вршиоца комуналне делатности ставе 
уређај за подизање возила. 

Вршилац комуналне делатности је дужан 
да уклоњено возило чува до тренутка предаје 
власнику. 

Власник је дужан да пре преузимања 
возила плати вршиоцу комуналне делатности 
трошкове одвожења и чувања возила. 
 

Члан 25. 
Трошкови покушаја уклањања возила по 

решењу комуналног инспектора употребом 
специјалног возила наплаћују се кориснику према 
ценовнику из члана 14. став 2. ове одлуке. 

 
VI. Остале одредбе 
 

Члан 26. 
За време чишћење снега са површина из 

члана 1. ове одлуке може се забранити паркирање 
возила на тим површинама, а на основу решења 
одељења градске управе надлежног за послове 
саобраћаја. 

Предузеће односно предузетник које чисти 
и уклања снег дужно је да на погодан начин објави 
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на којим ће се површинама и у које време чистити 
и уклањати снег. 

Возач је дужан да уклони своје возило са 
површина из става 1. овог члана, до истека рока 
који је решењем из става 1. овог члана утврђен. 

Уколико возач не уклони возило у року из 
претходног става, предузеће односно предузетник, 
који врши чишћење снега може извршити 
померање возила на место на којем својим 
положајем неће ометати чишћење снега, уз обавезу 
чувања возила од оштећења при померању. 
 
VII. Надзор 
 

Члан 27. 
Надзор над спровођењем одредаба ове 

одлуке врши надлежна градска управа – одељења 
надлежна за комуналне послове и послове 
саобраћаја. 

Послове инспекцијског надзора над 
применом одредаба ове одлуке врши комунална 
инспекција, изузев одредаба члана 10. над чијом 
применом инспекцијски надзор врши саобраћајна 
инспекција. 
 
VIII. Казнене одредбе 
 

Члан 28.  
Новчаном казном у износу од 5.000 до 

500.000 динара казниће се за прекршај вршилац 
комуналне делатности  ако: 
1. не поступи у складу са одредбама члана 10. 
2. не врши послове утврђене у члану 11. 
3. не поступи у складу са одредбом члана 12. став 

3. 
4. не поступи у складу са одредбом члана 14. став 

2. 
5. поступи супротно одредбама члана 18. 
6. не поступи у складу са  одредбама члана 19. 
7. поступи супротно одредбама члана 21. 
8. не поступи у складу са одредбама члана 24. став 

3. и 5. 
За прекршаје из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице вршиоца комуналне 
делатности новчаном казном од 250 до 25.000 
динара. 
 

Члан 29. 
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 

динара казниће се друго правно лице ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 12. став 2. 
2. не поступи у складу са одредбама члана 16. 
3. поступи супротно одредбама члана 17. 
4. не поступи у складу са одредбама члана члана 

22. став 1. и 5. 
5. поступи супротно забранама из члана 23. став 1. 
6. предузима радње из члана 23. став 2. 
7. поступи супротно одредбама члана 24. став 1. и 

6. 

8. не поступи у складу са одредбом члана 26. став 
1. 

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара, а 
предузетник новчаном казном од 2.500 до 250.000 
динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се физичко лице новчаном казном од 250 
до 25.000 динара. 
 

 
Члан 30. 

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 
динара казниће се правно лице – вршилац 
комуналне делатности чишћења снега ако: 

1. не објави у ком периоду ће се чистити снег 
са одређених површина (члан 26. став 2.) 

2. не поступа у складу са одредбом члана 26. 
став 4. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће 

се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 250 до 25.000 динара, а предузетник 
новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара. 

 
IX. Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 31. 

Вршилац комуналне делатности је дужан 
да у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке закључи уговор са 
телекомуникационим оператером који ће пружати 
услуге плаћања паркирања путем мобилног 
телефона. 
 

Члан 32. 
Корисници резервисаних паркинга који су 

исте резервисали по одредбама Одлуке о јавним 
паркиралиштима која се овом одлуком ставља ван 
снаге, настављају да наведене паркинге користе у 
складу са издатим решењима од стране одељења 
градске управе надлежног за послове саобраћаја. 
 

Члан 33. 
Ступањем на снагу ове одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о јавним паркиралиштима 
(«Служени гласник општине Ваљево», број 3/03, 
15/05 и 1/06). 

 
Члан 34. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику града 
Ваљева". 

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 011-72 /09-04 
 

Заменик предсеника 
Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 
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63.На основу члана 2, 4. и 13. став 1. Закона о 
комуналним делатностима (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 16/97 и 42/98), члана 17. 
став 1. тачка 5. и  члана  35. Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'',  број 19/08), 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 
јуна 2009. године донела је 
 
 

ОДЛУКУ  
О  

ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ  
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописују се општи услови 

и начин организовања послова у вршењу 
комуналних делатности пречишћавања и 
дистрибуције воде, пречишћавања и одвођења 
атмосферских и отпадних вода, као и услови за 
коришћење комуналних производа и комуналних 
услуга на територији града Ваљева коју покрива 
систем јавног водовода и јавне канализације. 
 

Члан 2. 
Поједини изрази употребљени у овој 

одлуци имају следеће значење: 
  
1. пречишћавање и дистрибуција воде је 
сакупљање, прерада, пречишћавање воде и 
испорука воде корисницима за пиће и друге 
потребе, водоводном мрежом до мерног 
инструмента корисника, 
2. пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода (канализација) је сакупљање и 
уклањање отпадних, атмосферских и површинских 
вода са јавних површина канализацијом, одводним 
каналима, дренажом или на други начин, њихово 
пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање 
канализационе мреже, канала, сливника и других 
објеката за уклањање воде, чишћење септичких 
јама, као и сакупљање и искоришћавање вода од 
прикључка потрошача на уличну мрежу и 
одвођење канализационом мрежом, пречишћавање 
и испуштање из мреже, 
3. јавни водовод је систем за снабдевање водом за 
пиће који има уређено и заштићено извориште, 
каптажу, резервоар и водоводну мрежу,  а чине га  
објекти, уређаји и опрема, укључујући и 
прикључке корисника, 
4. унутрашњи водовод је инсталација, уређаји и 
објекти иза затварачa испред водомера који служe 
за снабдевање корисника водом из јавног 
водовода, укључујући и водомерно склониште, 
5. водомерно склониште је простор за смештај 
водомера са припадајућом арматуром и фазонским 
комадима и може бити водомерно окно или 
посебан заштићен простор у објекту, 
6. јавна канализација је скуп објеката, уређаја и 
опреме, укључујући и прикључке корисника, који 

служи за прикупљање, одвођење и пречишћавање 
отпадних вода,  а чине је  фекална и општа 
канализација,  
7. фекална канализација је канализација за одвођење 
фекалних и отпадних вода из објеката, 
8. општа канализација је канализација за одвођење 
фекалних и отпадних вода заједно са атмосферским и 
површинским водама, 
9. кишна канализација је канализација за одвођење 
само атмосферских и површинских вода, 
10. унутрашња канализација је скуп објеката и 
уређаја за испуштање отпадних вода из грађевинских 
објеката односно стамбених зграда до првог 
ревизионог окна рачунајући од колектора јавне 
канализације укључујући и прво ревизионо окно или до 
регулационе линије уколико не постоји ревизионо 
окно, 
11. индустријска канализација је скуп објеката и 
уређаја индустријског погона којима се одводе отпадне 
индустријске воде до прикључења на јавну 
канализацију, укључујући и уређаје за претходно 
пречишћавање отпадних вода, мераче протока и 
контролне региструјуће инструменте, 
12. корисници комуналних услуга су физичка и 
правна лица и приватни предузетници који су 
власници, закупци или корисници по другом основу 
објеката који су прикључени на јавни водовод и 
канализацију, у складу са законом и овом одлуком, 
13. прикључак на мрежу јавног водовода је спој на 
цев јавног водовода, цев до затварача и затварач испред 
водомера корисника, 
14. прикључак на мрежу јавне канализације је 
одводни канал од првог ревизионог окна рачунајући од 
колектора јавне канализације или од регулационе 
линије уколико не постоји то ревизионо окно до споја 
на колектор јавне канализације, 
15. објекат је једна или више грађевина које чине 
функционалну целину и који су прикључени на јавни 
водовод и канализацију, 
16. засебна целина је стан, пословни простор, гаража и 
сл. у којима се троши вода, 
17. главни водомер је сваки водомер који се налази у 
водомерном окну или просторији водомера непосредно 
на завршетку спојног вода прикључка и може бити за 
једну засебну целину, целу зграду или објекат, 
18. контролно окно је задње окно унутрашње 
канализације на којем се врши узорковање отпадних 
вода, 
19. неовлашћено коришћење воде односно 
канализације је коришћење јавног водовода односно 
јавне канализације противно одредбама закона и ове 
одлуке, 
20. технолошка вода је захваћена вода која се користи 
у процесу производње и за коју није обавезно обављати 
контролу квалитета и доказивати здравствену 
исправност, у складу са прописима, 
21. уређај за мерење потрошње технолошке воде је 
одговарајући стандардизовани мерни уређај који се 
поставља на месту захвата технолошке воде. 
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Члан 3. 
Град Ваљево, у складу са законом, 

обезбеђује организовано и трајно обављање и 
развој комуналних делатности из члана 1. ове 
одлуке. 
 

Члан 4. 
Комуналне делатности из члана 1. ове 

одлуке као и управљање јавним водоводом и  
јавном канализацијом на територији града Ваљева  
обавља Јавно комунално предузеће ''Водовод-
Ваљево'' (у даљем тексту: ЈКП ''Водовод-Ваљево''). 
 

Члан 5.  
 (1) Инвеститор изградње  јавног водовода и 

јавне канализације на територији града Ваљева је по 
правилу ЈКП "Водовод-Ваљево" и град Ваљево. 

(2) Друго правно лице, физичко лице, месна 
заједница или група грађана, може бити инвеститор 
дела јавног водовода и јавне канализације  ако за 
изградњу исте добије сагласност ЈКП "Водовод - 
Ваљево"  и ако за ту инвестицију склопи уговор о 
надзору са  ЈКП "Водовод  - Ваљево". 

(3) Изграђени објекти из става 1. овог члана 
преносе се на управљање ЈКП''Водовод-Ваљево'' на 
начин регулисан уговором између ЈКП''Водовод-
Ваљево'' и инвеститора, са добијеном  употребном 
дозволом и комплетном инвестиционо-техничком 
документацијом.   

 
II ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА 
ВОДЕ 
 

Члан 6. 
(1) ЈКП ''Водовод-Ваљево'' дужно је да врши 

испоруку воде корисницима непрекидно 24 часа 
дневно, под  једнаким условима за све кориснике.  

(2) Изузетно од одредаба из става 1. овог 
члана, у случају више силе, испорука воде се врши 
у складу са могућностима и према следећем 
редоследу: 

- болница и здравствене установе, 
- ватрогасна служба, 
- предшколске установе и школе, 
- објекти за потребе Војске Републике 

Србије, 
- грађани, 
- привреда. 
(3) У случају недовољне акумулације воде из 

разлога који не представљају вишу силу 
Градоначелник града Ваљева, на предлог ЈКП 
''Водовод-Ваљево'', одредиће мере штедње у 
испоруци воде.  
 

Члан 7. 
(1)Испорука воде корисницима врши се јавним 

водоводом. 
(2)Забрањено је коришћење воде из јавног 

водовода за прање и заливање јавних зелених и 
других површина. 

 

Члан 8.  
О одржавању унутрашњег водовода стара се 

корисник. 
 
1. Изградња и прикључење на јавни водовод 
 

Члан 9. 
(1) Изградњу јавног водовода врши ЈКП 

''Водовод-Ваљево'' или други извођач коме то повери 
инвеститор. 

(2) Извођач радова је обавезан да писменим 
путем обавести ЈКП ''Водовод-Ваљево'' о почетку 
извођења радова на изградњи јавног водовода 
најкасније 8 дана пре почетка извођења истих. 

(3) Техничка документација за изградњу јавног 
водовода подлеже претходној сагласности  ЈКП 
''Водовод-Ваљево'' у погледу техничких и других 
услова.  

(4) Надзор над извођењем радова врши ЈКП 
''Водовод-Ваљево'', уколико исто није извођач радова. 

 
Члан 10.  

 (1) На парцелама  на којима је, односно уз које 
је изграђен јавни водовод, одређује се појас за његово 
одржавање у коме се не може градити или се може 
градити по посебним условима које одреди ЈКП 
"Водовод- Ваљево" и то: 

- за цевовод до Ø 300 мм од 4 м (по 2 м лево и десно) од 
осе цевовода; 

- за цевовод већи од Ø 300 мм од 10 метара (по 5 м лево 
и десно) од осе цевовода. 

(2) Од критеријума прописаних у ставу 1. овог 
члана може се одступити само уз осигурање јавног 
водовода заштитном грађевином по условима које 
одреди ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 

 (3) ЈКП "Водовод-Ваљево" не одговара за 
штету коју власник парцеле на којој се налази, односно 
уз коју пролази јавни водовод, претрпи због пуцања 
или оштећења цевовода  ако је објекат изграђен 
супротно ставу 1. овога члана. 
 

Члан 11. 
 (1) Сваки изграђени објекат поред кога пролази 
јавни водовод мора имати посебан прикључак на јавни 
водовод. 
 (2) Изузетно од одредаба става 1. овог члана 
ЈКП ''Водовод-Ваљево'' може дати сагласност да више 
објеката има заједнички прикључак, под условом да 
сваки објекат има водомер. 
 (3) Више стамбених и других објеката који 
имају заједнички улаз у двориште и једног власника 
могу имати један прикључак. 
 (4) Објекат који чини посебну целину, а има 
више власника, може имати само један прикључак. 
 (5) Изузетно, стамбени и други објекти могу 
имати онолико посебних прикључака колико имају 
посебних улаза. 
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Члан 12.  
 (1) На захтев власника, односно корисника 
објекта ЈКП ''Водовод-Ваљево'' решењем утврђује 
техничке услове за прикључење објекта на јавни 
водовод у  складу са главним пројектом и 
техничким нормативима. 
 (2) Техничке нормативе из става 1. овог 
члана утврђује ЈКП ''Водовод- Ваљево'' општим 
актом. 
 

Члан 13. 
 (1) На решење ЈКП ''Водовод-Ваљево'' по 
захтеву за утврђивање техничких услова за 
прикључење на јавни водовод може се изјавити 
жалба у року од 15 дана од дана достављања 
решења. 
 (2) По жалби на решење из претходног 
става решава градска управа надлежна за 
комуналне послове. 
 (3) Решење по жалби је коначно у 
управном поступку. 
 (4) У поступку  по захтевима за 
прикључивање на јавни водовод примењује се 
одредбе Закона о општем управном поступку. 
  

Члан 14. 
 ЈКП ''Водовод-Ваљево'' је дужно да, у року 
од 15 дана од дана подношење захтева за 
прикључење, изврши прикључење објекта 
подносиоца захтева на јавни водовод, уколико 
овом одлуком или посебним прописом није 
другачије одређено. 
  

Члан 15. 
 (1) Трошкове прикључења на јавни 
водовод сноси  корисник. 
 (2) Извођење прикључка  врши ЈКП 
''Водовод-Ваљево'' на терет инвеститора, власника 
или корисника објекта.  
 (3) Изведени прикључак се преноси на 
коришћење и одржавање ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 
 

Члан 16. 
 (1)Ако корисник изведе прикључак 
самовласно без одобрења,  или га изведе мимо 
техничких услова или угради материјал мимо 
прописаних стандарда и пројектованих норми или 
на други начин поступи противно закону и овој 
одлуци, комунални инспектор ће записнички 
констатовати утврђене недостатке и наложити 
мере за отклањање истих у одређеном року. 
 (2)Ако корисник не поступи по налогу из 
става 1. овог члана комунални инспектор ће донети 
решење којим се налаже искључење корисника са 
јавног водовода. 
 (3)На решење комуналног инспектора из 
става 2. овог члана, корисник може изјавити жалбу 
Градском већу града Ваљева, у року од 15 дана од 
дана достављања истог. Жалба не одлаже 
извршење решења.  
 (4)Извршење решења и искључење са 
јавног водовода врши ЈКП ''Водовод-Ваљево'' о 

трошку корисника у року од три дана од дана 
достављања решења од стране комуналног инспектора. 

 
Члан 17. 

 (1) Прикључке одржава ЈКП ''Водовод-Ваљево'' 
о свом трошку. 
 (2) Сваки квар на  прикључку корисник је 
дужан да пријави најкасније у року од 24 часа. 
 (3) Ако настали квар проузрокује прекид 
снабдевања водом ЈКП ''Водовод-Ваљево'' је дужно да  
поправку изврши одмах, а најкасније у року од 24 часа 
од момента пријаве квара. 
 (4) Ако настали квар не проузрокује прекид 
снабдевања водом ЈКП ''Водовод-Ваљево'' је дужно да 
поправку изврши у року од 3 дана од момента пријаве. 
 (5) Трошкове поправке за квар који је настао 
кривицом корисника сноси сам корисник. 
 

Члан 18. 
 (1) О извођењу поправки и промена на 
прикључку који се налази на јавној површини ЈКП 
''Водовод-Ваљево'' претходно обавештава кориснике,  
изузев ако је поправка хитне природе о чему се 
корисник   обавештава накнадно. 
 (2) За извођење поправки и промена на 
прикључку који се не налази на јавној површини није 
потребна сагласност корисника, али је ЈКП ''Водовод-
Ваљево'' дужно да га о томе обавести пре почетка 
извођења радова, изузев ако је поправка хитне природе 
о чему се корисник   обавештава накнадно. 
  
 
2. Одржавање  и реконструкција водовода 
 

Члан 19. 
 Одржавање и реконструкцију јавног водовода 
врши ЈКП ''Водовод-Ваљево''о свом трошку. 

 
Члан 20. 

 (1)Ако се измештање и реконструкција мреже 
јавног водовода врши због извођења грађевинских 
радова или је мрежа јавног водовода оштећена 
извођењем других радова, трошкове њеног измештања, 
реконструкције и оправке  сноси инвеститор наведених 
радова. 

(2) Трошкове из става 1. овог члана сноси 
инвеститор и у случају оштећења мреже нивелацијом и 
припремним радовима за уређење простора и изградњу 
објеката. 

 
Члан 21. 

(1) За штету која настане извођењем радова од 
стране ЈКП ''Водовод-Ваљево'' одговара ово предузеће, 
осим за штету на објекту за који није издато одобрење 
за изградњу, односно употребна дозвола. 

(2) Власник односно корисник непокретности 
која се налази испод, изнад или поред објеката јавног 
водовода не може обављати радове који би могли да 
ометају испоруку воде.  

(3) Штету и трошкове  санирања мреже 
настале извођењем радова  на непокретности из става 2. 
овог члана  сноси власник те непокретности.  
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Члан 22. 

(1) Не могу се изводити грађевински и 
други радови изнад, испод или у непосредној 
близини водоводних цеви и у зони непосредне 
заштите изворишта и резервоара, без предходне 
сагласности ЈКП „Водовод-Ваљево“. 

(2) Ако је започета или завршена изградња 
грађевинског или другог објекта на цевоводу којим 
се  угрожава пружање комуналне услуге или 
одржавања објеката јавног водовода, надлежна 
инспекција је дужна да у року од три дана од дана 
сазнања за исто донесе решење о рушењу 
започетог односно изграђеног објекта. 

(3)Решење из става 2. овог члана надлежна 
инспекција доноси и у случају изградње објекта 
без одобрења за изградњу у непосредној зони 
санитарне заштите изворишта и објеката јавног 
водовода. 
 

Члан 23. 
(1) Оштећења и кварови на јавном 

водоводу пријављују се ЈКП ''Водовод-Ваљево“. 
(2) ЈКП ''Водовод-Ваљево“ обавезно је да 

води књигу поднетих пријава и да подносиоца 
пријаве информише о броју под којим је 
евидентирана пријава  дежурном диспечеру. 

(3) ЈКП ''Водовод-Ваљево''  дужно је да 
оштећења и кварове на јавном водоводу на 
територији насељеног места Ваљево отклони у 
року од 12 часова, а на територији осталих 
насељених места града Ваљева у року од 24 часова 
од момента пријаве квара.  

 
Члан 24. 

ЈКП ''Водовод-Ваљево'' је дужно да пре 
почетка извођења радова на јавном водоводу који 
би изазвали прекид испоруке воде  дуже од 5  
часова обавести  кориснике  и надлежну градску 
управу о прекиду и трајању  прекида испоруке 
воде. 

 
Члан 25. 

(1) ЈКП ''Водовод-Ваљево'' дужно је да 
површину оштећену извођењем радова доведе у 
првобитно стање у року од 15 дана од дана 
отклањања квара, а уколико је оштећена површина 
пре извођења радова била асфалтирана, завршни 
радови асфалтирања морају се извести по првом 
укључивању асфалтне базе у рад. 

(2) Рок из претходног става продужава се 
у случају више силе за онолико колико је виша 
сила трајала. 

 
Члан 26. 

(1)Средства за одржавање и 
реконструкцију јавног водовода обезбеђује ЈКП 
''Водовод-Ваљево''. 

(2)Средства за одржавање унутрашњег 
водовода обезбеђују корисници. 

 
 

 
3. Права и обавезе ЈКП ''Водовод-Ваљево'' 
 

Члан 27.  
(1) ЈКП "Водовод - Ваљево" дужно је да: 

-испоручује воду корисницима према стандардима 
квалитета воде утврђеним у складу са законом, 

-одржава систем јавног водовода и канализације у 
стању функционалне исправности тако да обезбеди 
трајну и квалитетну услугу, 

-одржава радни притисак у јавној водоводној мрежи у 
границама од 1 до 6 бара (10 до 60 м), или да у 
супротном обавести кориснике о највишем и најнижем 
притиску у мрежи,  

-преузме у систем јавне канализације отпадне воде које 
се у јавну канализацију упуштају преко контролног 
окна, ако  је квалитет отпадних вода у складу са 
посебним прописима којима се одређују критеријуми 
за одређивање квалитета отпадних вода, 

-одмах, односно у најкраћем могућем року,  обавести 
кориснике, преко средства јавног информисања или на 
други одговарајући начин, о немогућности испоруке 
воде и планираним прекидима у испоруци воде или 
одвођењу отпадних вода,  

-обавести кориснике о престанку околности због којих 
је наступио прекид испоруке воде, односно одвођења 
отпадних вода,  

-врши периодичну контролу исправности, а по потреби 
и  замену водомера у складу са прописима, 

-писаним путем обавести корисника о редовној замени 
водомера, 

-кориснику надокнади штету насталу прекидом или 
неправилностима у испоруци воде или одвођења 
отпадних вода, осим када се ради о околностима које се 
нису могле благовремено предвидети нити спречити, 

- обавести комуналну инспекцију када: 

1. корисник спречава контролу ради утврђивања 
неовлашћеног коришћења јавног водовода и јавне 
канализације, 

2. утврди да корисник неовлашћено користи јавни 
водовод или јавну канализацију,  

3. утврди да је на прикључку  или унутрашњим 
водоводу изведено прикључење за трећа лица, или када 
утврди да корисник обрачунава и наплаћује услуге од 
трећих лица.  

 (2) ЈКП ''Водовод-Ваљево'': 

- не одговара за штету насталу прекидом испоруке воде 
услед лоших хидролошких прилика односно суше 
(виша сила), 

- не одговара за штету насталу у систему јавне 
канализације услед поплаве узроковане хидролошким 
приликама (виша сила). 
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- не одговара за штету насталу на унутрашњем 
водоводу, цевима, санитарним уређајима и 
објектима, грејачима, кућним апаратима и другим 
уређајима прикљученим на водоводне инсталације: 

1.због неодржавања или неправилно изведених 
унутрашњих  инсталација, 

2. због загађења унутрашње инсталације, 

3. због смрзавања дела инсталација или водомера и 
спојног и прикључног вода у водомерном окну, 

4.због квара на уређају за смањење притиска који 
је уградио корисник, 

5.у свим другим случајевима насталим због 
непридржавања услова прописаних овом одлуком. 

-има право контроле унутрашњег водовода 
корисника са циљем утврђивања неовлашћеног 
коришћења јавног водовода и јавне канализације, 
- има право и обавезу да кориснику наплати  штету 
и остале трошкове проузроковане неовлашћеним 
коришћењем јавног водовода и канализације када 
утврди да корисник неовлашћено користи јавни 
водовод и канализацију,  
-не одговара за  штету насталу обуставом испоруке 
воде неовлашћеном кориснику. 

 
4. Права и обавезе корисника 
 

Члан 28. 
(1) Корисник воде: 

-дужан је да писаним путем ЈКП ''Водовод-
Ваљево'' пријави односно одјави  коришћење воде 
из јавног водовода, најкасније наредног дана од 
дана отпочињања односно  престанка коришћења  
воде из јавног водовода,  

- који одјави коришћење воде из јавног водовода 
дужан је  да плати рачун за извршене комуналне 
услуге за месец  у коме је одјавио коришћење воде, 

-може  користити комуналне услуге искључиво за 
потребе домаћинства односно пословног простора 
чији је власник, закупац или корисник по другом 
основу, 

- не може  омогућити другом правном или 
физичком лицу прикључење на унутрашњи  
водовод и канализацију, 

- који се због статусних или организационих 
разлога мења у два или више правних субјеката, 
дужан је да у року од 30 дана од дана настале 
промене о томе обавести ЈКП "Водовод - Ваљево". 
Ако корисник не обавести ЈКП  “Водовод – 
Ваљево'' о насталој промени сматраће се да 
омогућава другом лицу прикључење и 
неовлашћено коришћење комуналне услуге преко 
свог прикључка, 

-је дужан да одржава унутрашњи водовод и 
канализацију у стању функционалне исправности 
на начин који спречава  сваку могућност повреде 

људи и загађења јавног водовода односно јавне 
канализације, 

-који је дуже од 5  дана одсутан из објекта или засебне 
целине која се снабдева водом, као и у случају квара 
или оправке на унутрашњем водоводу,  дужан је да 
изврши затварање вентила иза водомера,  

-може затворити вентил испред водомера само у 
случају квара водомера или вентила иза водомера и о 
томе је дужан да обавести  ЈКП  “Водовод – Ваљево” у 
року од 24 часа, 

-је дужан да у свако доба допусти стручним службама 
ЈКП "Водовод - Ваљево" преглед и надзор над 
унутрашњим инсталацијама у случају могућег или 
насталог загађења система водоснабдевања, односно у 
случају испуштања отпадних вода у јавну канализацију 
чији квалитет није у складу са посебним прописима, 

- је дужан да омогући очитавање водомера, 

-је дужан да омогући  ЈКП "Водовод-Ваљево" замену 
водомера која је неопходна ради контроле водомера у 
складу са прописима, 

-је дужан да у свако доба допусти ЈКП "Водовод-
Ваљево" узимање узорака воде из унутрашњег 
водовода и канализације у сврху контроле квалитета и 
провере да ли се корисник придржава услова из ове 
одлуке,  

-дужан  је да благовремено, у писаној форми, обавести 
ЈКП "Водовод - Ваљево" о свим околностима које могу 
утицати на повећање или смањење потреба за 
коришћење комуналних услуга, 

(2) Корисник технолошке воде ван система јавног 
водовода дужан је да у свако доба допусти стручним 
службама ЈКП "Водовод - Ваљево" проверу 
исправности мерног уређаја и проверу измерених 
количина технолошке воде.  

 
5. Потрошња, обрачун и плаћање утрошене воде 
 

Члан 29. 
(1) Потрошња воде утврђује се мерењем преко 

водомера.  

(2) Јединица за мерење утрошене воде је метар 
кубни ( m3 ) односно 1000 литара. 

(3) Тип и врсту водомера одређује  ЈКП  
“Водовод – Ваљево” у складу са законом.  

(4) Изузетно од одредбе из става 1. овог члана, 
за кориснике – физичка лица за које нема услова за  
уградњу водомера у складу са овом одлуком, потрошња 
воде за месец дана  утврђује се паушално у износу од 8 
м3 по члану домаћинства.  

(5) Потрошња воде утврђује се као просечна 
месечна потрошња за претходна три месеца  у следећим 
случајевима: 

-када је водомер скинут због баждарења или 
поправке а ЈКП “Водовод – Ваљево”  није уградио 
други водомер, 
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- зими, када су ниске температуре, да би се 
избегло замрзавање воде у водомеру; 

- у периоду за који се установи да је 
водомер био неисправан; 

- за време за које није било могуће 
очитавање водомера; 

(6) У случају када има више корисника 
воде, а постоји главни водомер, потрошња воде 
корисника утврђује се према броју чланова 
домаћинства по претходном одбијању потрошње 
воде у пословним објектима и потрошње воде 
затечених водомера у становима. 

 

Члан 30. 
(1)ЈКП„Водовод – Ваљево“ врши 

поправке, замене и баждарења водомера и сноси 
трошкове за исто, осим за водомере за мерење 
потрошње код правних лица и  предузетника. 

(2)Трошкове поправке, замене и 
баждарења водомера код правних лица или  
предузетника сноси то правно лице или 
предузетник. 

(3)Трошкове поправке, замене и 
баждарења водомера сноси корисник код кога је, 
намерно или из крајње непажње, дошло до 
оштећења водомера (пуцање стакла, повреда 
пломбе и сл.). 

(4)У случају из става 2. и 3. овог члана  
ЈКП  „Водовод – Ваљево“ је дужно да корисника у 
писаној форми обавести о  начину отклањања 
недостатака на водомеру, року за отклањање 
недостатака, цени, начину плаћања и другом. 

(5)Ако корисник одбије да поступи у 
складу са обавештењем из предходног става ЈКП  
„Водовод – Ваљево“ ће привремено прекинути  
испоруку воде кориснику  док се недостаци на 
водомеру не отклоне.  

 
Члан 31. 

(1) Забрањено је користити воду преко 
противпожарног хидранта јавног водовода без 
сагласности ЈКП "Водовод - Ваљево". 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, за 
хитне интервенције, ватрогасној служби је 
дозвољено коришћење воде преко јавног 
хидраната без предходне  сагласности ЈКП 
"Водовод - Ваљево". 

(3) Ватрогасна служба је дужна да о 
коришћењу воде са јавног хидранта за хитне 
интервенције обавести ЈКП "Водовод - Ваљево" у 
року од 24 часа од завршетка интервенције.  

(4) Места на којима се налазе јавни 
хидранти морају бити обележена.  

(5)О одржавању хидраната јавног 
водовода стара се ЈКП " Водовод - Ваљево", а о 

хидрантима у зградама и привредним објектима 
власници.  

Члан 32. 
Очитавање водомера врше овлашћени радници 

ЈКП ''Водовод-Ваљево'' и то: 

- у насељеном месту Ваљево једном месечно, 

- у насељеном месту Дивчибаре  најмање једном 
у шест месеци, 

- у осталим насељеним местима на територији 
града Ваљева најмање једном у три месеца. 

 

Члан 33. 
(1)Уколико се очитавање водомера не може 

извршити због запречености стварима, материјалом, 
водом или из других разлога, овлашћени радник ЈКП 
''Водовод- Ваљево'' ће  кориснику оставити писано 
обавештење са назнаком да отклони разлоге 
неочитавања и о томе обавести ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 

(2)Ако корисник не поступи у складу са ставом 
1. овог члана ЈКП ''Водовод-Ваљево'' потрошњу воде 
обрачунаће као просечну месечну потрошњу за 
претходна 3 месеца у којима је правилно извршено 
очитавање. 

(3)Ако корисник и у наредном обрачунском 
периоду не поступи у складу са ставом 1. овог члана, 
ЈКП ''Водовод-Ваљево'' може корисника привремено 
искључити са мреже јавног водовода до отклањања 
разлога неочитавања. 

Члан 34. 
(1)ЈКП "Водовод - Ваљево" обавезно је да, 

корисницима код којих се водомер чита сваког месеца, 
достави рачун за испоручену  воду и за прикупљање, 
одвођење и прераду отпадних вода сваког месеца, 
сразмерно потрошеној количини воде. 

(2) Корисницима код којих се водомер не чита 
сваког месеца рачун за испоручену  воду и за 
прикупљање, одвођење и прераду отпадних вода 
доставља се једном у три месеца. 

 
Члан 35. 

(1)Корисник је дужан да достављени рачун 
плати до краја месеца у ком је рачун достављен. 

(2) Плаћање рачуна  врши се:  

1. инкасанту ЈКП "Водовод - Ваљево", 
2. на благајни ЈКП "Водовод - Ваљево", 
3. у пошти или банци, и 
4. на други начин. 

 
(3)На рачун  из става 1. овог члана, корисник 

може да поднесе приговор ЈКП "Водовод - Ваљево" у 
писаној форми, најкасније у року од 8  дана од дана 
достављања рачуна. 

(4)ЈКП "Водовод - Ваљево" је дужно да 
приговор реши у року од 15  дана од дана пријема 
истог и  о томе обавести корисника.   
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(5)Ако ЈКП ''Водовод-Ваљево'' решавајући 
по приговору утврди да је исти основан, дужно је 
да рачун исправи. 

 
Члан 36. 

Ако корисник не плати достављени рачун 
у  року из члана 35. став 1. ове одлуке  ЈКП 
"Водовод - Ваљево" има право на законску камату, 
коју наплаћује од корисника.  

 

Члан 37.  
(1)Рачун за испоручену  воду и за 

прикупљање и одвођење отпадних вода за 
кориснике у насељеном месту Дивчибаре, чија је 
месечна потрошња мања од 5m3, садржи сваког 
месеца накнаду за одржавање погонске 
спремности водовода у вредности 5 m3 испоручене  
воде  и 5 m3 испуштене воде  уколико корисник 
користи јавну канализацију. 

(2)Корисницима у насељеном месту 
Дивчибаре чија је месечна потрошња воде већа од 
5m3  потрошња воде наплаћује се према потрошњи. 

 
Члан 38. 

(1) Цену за m3 испоручене воде као и за 
прикупљање, одвођење и прераду отпадних вода 
утврђује  ЈКП  "Водовод - Ваљево" уз сагласност  
Градоначелника града Ваљева.  

(2) Количина испоручене воде израчунава 
се према разлици стања бројила на водомеру на 
крају и на почетку временског периода очитавања, 
осим случајева из члана 29. став 4. и 5. ове одлуке.  
 

Члан 39. 
 (1) Председник скупштине зграде дужан је 
да све промене у броју чланова домаћинства код 
корисника одмах пријави ЈКП "Водовод-Ваљево", 
како би се извршио правилан обрачун потрошње 
воде.  
 (2) У случају да не постоји председник 
скупштине зграде, промене је могуће извршити уз 
потпис три корисника који деле воду са 
корисником на кога се промена односи.  
 

Члан 40. 
Власник стана, куће или другог објекта 

прикљученог на јавни водовод који не станује на 
адреси стана, куће или објекта  дужан је да у 
писаној форми ЈКП "Водовод-Ваљево" достави 
адресу на  коју ће му се достављати  рачуни за  
испоручену воду  и за прикупљање, одвођење и 
прераду отпадних вода.  
 

Члан 41. 
(1)У случају да се преко једног водомера 

обрачунава утрошак воде за индивидуалне 
кориснике (домаћинства) и пословне просторе, 
потрошња се процентуално дели на индивидуалне 
кориснике (домаћинства) и на пословне просторе у 

зависности од намене истих и то према следећим 
индексима:  

-индивидуални корисник (домаћинство)   7 
-мали пословни простор (са једним санитарним 
чвором)     3 
-угоститељски објекат (без обзира на величину) 
     30 
-пословни простор са више санитарних чворова. 
     10 

(2) Санитарни чвор из става 1. овог члана садржи једну  
WC шољу и један умиваоник.  
 

 
Члан 42. 

(1) ЈКП “Водовод – Ваљево” ускратиће 
испоруку воде кориснику и у следећим случајевима: 

1. када корисник писаним путем одјави 
коришћење воде, 

2. када је стање унутрашњег  водовода такво да 
угрожава здравље осталих корисника воде 
односно да угрожава квалитет воде у јавном 
водоводу, 

3. када се на водоводном прикључку појави 
електрични напон, 

4. када се очитавање водомера не може извршити 
због запречености стварима, материјалом, 
водом или из других разлога, а корисник није 
отклонио разлоге  неочитавања ни после 
писменог обавештења од стране ЈКП 
“Водовод– Ваљево”,  у складу са чланом 33. 
ове одлуке.  

5. када корисник крши акт о мерама  штедње 
воде  из члана 6. ове одлуке, 

6. када корисник предузме било какве 
недозвољене радње на водомеру, повреди 
пломбу или замени регистровани водомер, 

7. када има више корисника чија се потрошња 
воде региструје преко једног водомера, а нису 
пријавили свог представника који ће се водити 
као корисник, 

8. када настане већи квар, оштећење или сметња 
на водоводној инсталацији корисника  или ако 
корисник ненаменски троши воду, 

9. када корисник не поступи у складу са 
одредбама члана 30. став 2, 3,  и 5. ове одлуке, 

10. када корисник предузме било какву штетну 
радњу на прикључку на мрежу за коју није 
овлашћен, 

11. када корисник не плати рачун за испоручену 
воду и  одвођење и пречишћавање отпадних 
вода и то: домаћинства три месеца, а правно 
лице и предузетници два месеца. 

 
(2)У случајевима из става 1. овог члана  ЈКП 

''Водовод-Ваљево'' ,  пошто утврди чињенично стање, 
доноси решење о ускраћивању испоруке воде по 
правилима управног поступка. 

(3)По жалби на решење из предходног става 
решава одељење градске управе надлежно за 
комуналне послове. 
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(4) Жалба не одлаже извршење решења. 

(5)Ускраћивање испоруке воде, у 
случајевима  из  става 1. овог члана траје док се не 
отклоне недостаци због којих је дошло до 
ускраћивања испоруке. 

(6)Трошкове, који настану због  
ускраћивања испоруке воде и поновног 
успостављања испоруке, сноси корисник. 

(7) Изузетно, ускраћивање испоруке воде 
због неблаговременог плаћања рачуна за утрошену 
воду не може се извршити болници, ватрогасној 
служби и дечијим установама.  

 
III ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ 
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 
(КАНАЛИЗАЦИЈА) 
 

Члан 43. 
Канализација се дели на: 

1. јавну канализацију, 
2. кишну канализацију, 
3. унутрашњу  канализацију, 
4. индустријску канализацију. 

 
 

Члан 44. 
На територији града Ваљева: 
-јавном канализацијом управља ЈКП 

''Водовод-Ваљево'', 
-кишном канализацијом управља ЈП 

''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу Ваљева'', 

-унутрашњом и индустријском 
канализацијом управљају корисници. 
 
1. Изградња, реконструкција и прикључивање 
на јавну канализацију 
 

 
Члан 45. 

 (1) На захтев власника, односно корисника 
објекта ЈКП ''Водовод-Ваљево'' решењем утврђује 
техничке услове за прикључење објекта на јавну 
канализацију у  складу са главним пројектом и 
техничким нормативима. 
 (2) Техничке нормативе из става 1. овог 
члана утврђује ЈКП ''Водовод- Ваљево'' општим 
актом. 
 

Члан 46. 
(1)Техничка документација за изградњу 

јавне канализације подлеже претходној 
сагласности ЈКП ''Водовод-Ваљево'' у погледу 
испуњености техничких и других услова. 

(2)Услове за пројектовање канализационог 
прикључак ЈКП ''Водовод-Ваљево'' издаје на захтев 
власника, односно корисника објекта у року од 30 
дана од дана подношења захтева. 

 
 
 

Члан 47. 
(1) Изградњу јавне канализације врши ЈКП 

''Водовод-Ваљево'' или други извођач коме то повери 
инвеститор. 

(2)Извођач радова је обавезан да писменим 
путем обавести ЈКП ''Водовод-Ваљево'' о почетку 
извођења радова на изградњи јавне канализације 
најкасније 8 дана пре почетка извођења истих. 

(3)Надзор над извођењем радова врши ЈКП 
''Водовод-Ваљево'', уколико исто није извођач.  
 

Члан 48. 
(1)Прикључак на мрежу јавне канализације 

изводи  ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 
(2)Извођење прикључка  врши се на терет 

власника односно корисника објекта. 
 

Члан 49. 
Власник односно корисник објекта дужан је да 

одржава прикључак на мрежу јавне канализације.  
 

Члан 50. 
 (1)Изнад, испод или у непосредној близини 

јавне канализације радови се могу изводити само уз 
сагласност ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 
 (2) На парцелама на којима је, односно уз које 
је изграђена јавна канализација, одређује се појас за 
њено одржавање у коме се не може градити или се 
може градити по посебним условима које одреди ЈКП 
"Водовод Ваљево" и то: 

-за канале профила базе до 1,5 м (унутрашња 
ширина канала) од спољне ивице канала 3 м лево и 
десно, 

-за канале профила базе преко 1,5 м 
(унутрашња ширина канала) од спољне ивице канала 
10 м лево и десно. 

(3)Од критеријума прописаних у ставовима 1. 
и 2. овог члана може се одступити само уз осигурање 
јавне канализације заштитном грађевином по условима 
које одреди ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 

 (4) ЈКП "Водовод Ваљево" не одговара за 
штету коју власник парцеле на којој се налази, односно 
уз коју пролази јавна канализација, претрпи због 
пуцања или оштећења цевовода или канала ако је 
објекат изграђен супротно одредбама ставова 1. и  2. 
овога члана. 

(5) Радове на заштити и обезбеђењу јавне 
канализације изводи ЈКП ''Водовод-Ваљево'' на терет 
инвеститора радова из става 1. овог члана.  
 

 
Члан 51. 

Инвеститор је дужан да у року од 30 дана од 
дана добијања употребне дозволе изграђене уређаје, 
објекте и опрему јавне канализације преда ЈКП 
''Водовод-Ваљево''. 
 

Члан 52. 
(1)О завршетку изградње јавне канализације 

ЈКП ''Водовод - Ваљево'' дужно је да писаним путем 
обавести  носиоца права коришћења, односно власника 
објекта код кога су се стекли технички услови за 
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прикључење, у року од  30 дана од дана добијања 
употребне дозволе за исту. 

(2) Носилац права коришћења, односно 
власник објекта, дужан је да на јавну канализацију 
која је изграђена поред његовог објекта  прикључи   
своју унутрашњу канализацију у року од 6 месеци 
од дана пријема обавештења из става 1. овог члана. 
 

Члан 53. 
(1)Услове и начин прикључења 

унутрашње и индустријске канализације на јавну 
канализацију утврђује ЈКП ''Водовод-Ваљево'' 
својим актом.  

(2)Прикључење унутрашње и 
индустријске канализације на јавну канализацију 
врши ЈКП ''Водовод-Ваљево''. 

(3)Трошкове прикључења на јавну 
канализацију сноси власник односно носилац 
права коришћења на објекту. 
 

Члан 54. 
Индустријска канализација, чије отпадне 

воде могу угрозити функционисање јавне 
канализације, може се прикључити на јавну 
канализацију уколико има постављене уређаје за 
пречишћавање и инструменте за мерење количине 
и квалитета отпадних вода.  
 

Члан 55. 
Корисник је дужан да после прикључења 

унутрашње или индустријске канализације на 
јавну канализацију септичку јаму: стави ван 
употребе, испразни, очисти и дезинфикује. 

 
 

Члан 56. 
(1)Ако се корисник прикључи на јавну 

канализацију без, односно противно условима 
издатим од стране ЈКП ''Водовод-Ваљево'',  
комунални инспектор донеће решење о искључењу 
са јавне канализације. 

(2)У поступку искључења примењују се 
одредбе члана 16. ове одлуке. 
 

 
Члан 57. 

(1)Корисник индустријског објекта 
прикљученог на јавну канализацију, дужан је да 
отклони кварове на својим уређајима за  
пречишћавање отпаних вода, уколико се истим не 
постижу тражени ефекти примарног 
пречишћавања. 

(2)Трошкове отклањања кварова из става 
1.овог члана сноси корисник индустријског 
објекта. 
 
2. Накнада за пречишћавање и одвођење  
отпадних вода 
 

Члан 58. 
(1) Накнаду за пречишћавање и одвођење 

отпадних вода плаћају корисници јавне 

канализације. 
(2) Висини накнаде за коришћење јавне 

канализације утврђује ЈКП ''Водовод-Ваљево'' уз 
сагласност Градоначелника града Ваљева по 1m3 
утрошене воде за пиће, односно по 1m3 упуштене 
индустријске воде.  
 

Члан 59. 
Количина отпадних вода које корисници 

испуштају у јавну канализацију утврђује се:  

1.за кориснике који у јавну канализацију поред фекалне 
упуштају и индустријске отпадне воде, путем посебног 
мерача протока,  

2. за остале кориснике који су прикључени на јавни 
водовод  на основу количине утрошене воде из јавног 
водовода измерене  на водомеру.  

 
Члан 60. 

(1)Накнада за коришћење јавне канализације плаћа се 
једном месечно на начин прописан чланом  35. ове 
одлуке.  

(2)Очитавање уређаја  за мерење количине и 
квалитета испуштене отпадне воде врше овлашћени 
радници ЈКП "Водовод - Ваљево" у присуству 
корисника. 

(3)Корисник има право приговора ЈКП 
"Водовод - Ваљево" на обрачун накнаде из става 1. овог 
члана у складу са чланом 35. ове одлуке. 

 

3. Одржавање канализације 

 
Члан 61. 

(1) О одржавању јавне канализације стара се 
ЈКП''Водовод-Ваљево''. 

(2)О одржавању кишне канализације  стара се 
ЈП ''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу Ваљева''. 

(3)О одржавању унутрашње и индустријске 
канализације старају се  корисници. 

 
Члан 62. 

(1) У случају изливања отпадних вода и 
фекалија из јавне канализације на јавне површине, због 
загушења или неблаговременог чишћења, ЈКП 
''Водовод-Ваљево'' је дужно да у року од 12 часова од 
изливања изврши одгушење, а загађене површине 
очисти, опере и дезинфикује. 

(2) У случају изливања отпадних вода и 
фекалија из унутрашње канализације на јавне 
површине ЈКП ''Водовод-Ваљево'' дужно је да по 
налогу комуналне инспекције, у року од 12 часова од 
добијања налога изврши одгушење, загађене површине 
очисти, опере и дезинфикује, а наплату изврши уз   
први наредни рачун  кориснику . 

 
Члан 63. 

(1) Забрањено је у јавну канализацију, у складу 
са посебним прописом,  испуштати или у њу убацивати 
отадне материје или предмете који могу оштетити 
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уређаје, инсталације, односно штетно деловати на 
здравље људи. 

(2) Привредни субјекти дужни су да за 
своје потребе изграде посебне уређаје за 
пречишћавање материја из става 1. овог члана. 
 

IV НАДЗОР 

Члан 64. 
Надзор над применом одредаба ове одлуке 

и над законитошћу рада ЈКП “Водовод – Ваљево”  
врши надлежна градска управа. 
 

Члан 65 . 
Послове инспекцијског надзора над 

применом ове одлуке и над обављањем 
комуналних делатности врши комунални 
инспектор.  
 

Члан 66. 
У вршењу инспекцијског надзора 

комунални инспектор је овлашћен да:  
1. контролише да ли се комунална делатност 

обавља на начин утврђен законом и овом 
одлуком,  

2.контролише стање комуналних објеката,  
3.контролише да ли се комуналне услуге пружају у 

складу са одредбама ове одлуке,  
4.нареди уклањање ствари и других предмета са 

јавних површина и комуналних објеката, 
инсталација и уређаја,  

5.нареди искључење индивидуалног корисника, 
правног лица или предузетника са комуналног 
објекта,  

6.нареди извршење утврђених обавеза и 
предузимање мера за отклањање недостатака, 

7.предузима и друге мере утврђене законом и овом 
одлуком. 

 

Члан 67. 
(1) Комунални инспектор у вршењу 

инспекцијског надзора, кад утврди да се омета 
коришћење комуналних објеката остављањем 
ствари и других предмета или на други начин, 
наредиће кориснику, односно сопственику, ако је 
присутан, да одмах уклони те ствари односно 
предмете, под претњом принудног извршења.  

(2) Ако се лице из става 1. овог члана не 
налази на лицу места, комунални инспектор ће без 
саслушања странке донети решење којим ће 
наложити да се ствари и други предмети уклоне у 
одређеном року. Ово решење се налепљује на те 
ствари, односно предмете уз назначење дана и часа 
када је налепљено чиме се сматра да је достављање 
решења извршено. Доцније оштећење, уништење 
или уклањање овог решења не утиче на ваљаност 
достављања.  

(3)Ако лице из става 1. овог члана не 
поступи по датом налогу, комунални инспектор 
одредиће да се те ствари уклоне о трошку 
корисника односно сопственика, преко другог 

лица, на место које је за то одређено, о чему га ако 
постоји могућност обавештава.  

(4)Ожалби против решења  комуналног 
инспектора решава Градско веће града Ваљева. 

(5)Жалба против решења које донесе 
комунални инспектор у вези са инспекцијским 
надзором из става 1. и 2. овог члана не одлаже његово 
извршење.  
 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 68. 
(1) Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара, 

казниће се за прекршај ЈКП ''Водовод Ваљево'' 
ако: 

 
1. поступи супротно члану 4. ове одлуке; 

2. не врши испоруку воде корисницима у складу са 
чланом 6. ове одлуке;  

3. не одреди посебне услове за градњу у појасу за 
одржавање јавног водовода (члан 10. став1.); 

4. не одреди услове за осигурање јавног водовода 
заштитном грађевином (члан 10. став 2.); 

5. поступи супротно члану 12. ове одлуке; 

6. не изврши прикључење објекта подносиоца 
захтева на јавни водовод у складу са чланом 14. 
ове одлуке, 

7. не изврши решење и не искључи корисника у 
складу са чланом 16. став 4. ове одлуке; 

8. не одржава  прикључак (члан 17. став 1.); 

9. не изврши поправку  прикључка у року 
прописаном чланом 17. став 3. и 4.; 

10. не обавести корисника о извођењу поправке и 
промени прикључка у складу са чланом 18. ове 
одлуке; 

11. поступи супротно члану 19. ове одлуке; 

12. поступи супротно члану 23. став 2. и 3. ове 
одлуке; 

13. пре почетка извођења радова из члана 24. не 
обавести кориснике; 

14. површину оштећену извођењем радова не доведе 
у првобитно стање у складу са чланом 25. ове 
одлуке; 

15. поступи супротно члану 27. став 1. алинеје: 1. – 
10. ове одлуке; 

16. поступи супротно члану 29. став 3. ове одлуке; 

17. поступи супротно члану 30. став 1, 4. и 5. ове 
одлуке; 

18. поступи супротно члану 31. став 4. и 5. ове 
одлуке; 

19. очитавање водомера не врши у складу са чланом 
32. ове одлуке; 
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20. поступи супротно члану 33. став 1. и 2. ове 
одлуке; 

21. рачун за испоручену воду и за прикупљање, 
одвођење и прераду отпадних вода не 
достави у складу са чланом 34. ове одлуке; 

22. поступи супротно члану 35. став 4. и 5. ове 
одлуке; 

23. поступи супротно члану 42. став 2. ове 
одлуке; 

24. поступи супротно члану 46. став 2. ове 
одлуке; 

25. поступи  супротно члану 52. став 1. ове 
одлуке; 

26. очитавање уређаја за мерење количине и 
квалитета испуштене отпадне воде врши без 
присуства корисника (члан 60. став 2.); 

27. се не стара о одржавању јавне 
канализације (члан 61. став 1.); 

28. поступи супротно члану 62. ове одлуке. 

(2) За прекршај из става 1. овог 
члана, казниће се новчаном казном од 250 до 
25.000 динара и одговорно лице у ЈКП ''Водовод-
Ваљево''. 

 

Члан 69. 
(1) Новчаном казном од 5.000 до 500.000 

динара, казниће се за прекршај правно лице ако: 
1. користи воду из јавног водовода 

супротно члану 7. став 2. ове одлуке; 

2. се не стара о одржавању унутрашњег 
водовода (члан 8.); 

3. поступи супротно члану 9. став 2. ове 
одлуке; 

4. поступи супротно члану 10. став 1. и 2. 
ове одлуке; 

5. изведе прикључак самовласно, без 
одобрења (члан 16. став 1.); 

6. не пријави квар на прикључку у року 
прописаном чланом 17. став 2. ове 
одлуке; 

7. изводи грађевинске и друге радове 
изнад, испод или у непосредној близини 
водоводних цеви и у зони непосредне 
заштите извориштаи базена без 
претходне сагласности ЈКП ''Водовод'' 
(члан 22. став 1.); 

8. поступи супротно члану 28. став 1. 
алинеје 1. - 13. ове одлуке; 

9. поступи супротно члану 28. став 2. ове 
одлуке; 

10. поступи супротно члану 31. став 1. – 3. 
ове одлуке; 

11. поступи супротно члану 33. став 1. ове 
одлуке; 

12. поступи супротно члану 40. ове одлуке; 
13. не дозволи ЈКП''Водовод-Ваљево'' 

ускраћивање испоруке воде у случајевима из 
члана 42. став 1.  ове одлуке; 

14.  поступи супротно члану 47. став 2. ове 
одлуке; 

15. не одржава канализациони прикључак (члан 
49.); 

16. поступи супротно члану 50. став 1. и 2. ове 
одлуке; 

17. поступи супротно члану 51. ове одлуке; 
18. не прикључи  своју унутрашњу канализацију 

на јавну канализацију која буде изграђена 
поред његовог објекта у року прописаном 
чланом 52. став 2. ове одлуке; 

19. поступи супротно члану 55. ове одлуке; 
20. се прикључи на јавну канализацију без, 

односно противно условима издатим од 
стране ЈКП ''Водовод-Ваљево''  (члан 56. став 
1.); 

21. на захтев ЈКП ''Водовод-Ваљево'' не отклони 
квар на својој унутрашњој канализацији 
(члан 57. став 1.); 

22. поступи супротно члану 61. став 2. и 3. ове 
одлуке; 

23. поступи супротно члану 63. ове одлуке. 
 

(2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара и одговорно 
лице у правном лицу. 

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара 
предузетник. 

(4) За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
новчаном казном од 250 до 25.000 динара физичко 
лице. 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 70. 
ЈКП ''Водовод-Ваљево'' донеће актa за чије је доношење 
овлашћен овом одлуком у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 71. 
Власници односно корисници објеката који су 

прикључени на јавни водовод и јавну канализацију 
супротно одредбама ове одлуке, дужни су ускладити 
своју документацију и прикључак са одредбама ове 
одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке. 

 
Члан 72. 

Власницима односно корисницима објеката 
прикључених на јавни водовод и јавну канализацију 
супротно одредбама ове одлуке потрошња воде и 
количина упуштених отпадних вода за укупан период 
прикључења одређује се на основу просечне 
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пропустности прикључка, сем код корисника чији 
су водомери евидентирани у ЈКП ''Водовод-
Ваљево'' којима се потрошња воде и количина 
упуштених отпадних вода  наплаћује према 
потрошњи. 

Члан 73. 
(1) Корисницима који у јавну канализацију 

поред фекалне упуштају и индустријске отпадне 
воде, а који немају мерни уређај за мерење 
количине испуштене воде, количина отпадних 
вода до уградње мерног уређаја утврђује се 
споразмно са ЈКП "Водовод- Ваљево". 

(2) Рок за уградњу мерних уређаја из става 
1. овог члана је шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

 
Члан 74. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о водоводу и канализацији 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 9/99, 
1/2000 и 1/06). 

 
Члан 75. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-74/09-04 

 
Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

 

 
64.На основу члана 20. став 2. и  члана 21. став 1. 
Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима  
( «Службени гласник СРС» број 59/89) и члана 35. 
Статута града Ваљева ( «Службени гласник града 
Ваљева» број 19/08), Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној 29. јуна 2009.године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ  
О 

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ФОНДАЦИЈЕ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ 

И СТУДЕНТЕ ОПШТИНЕ ВАЉЕВО 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању фондације за 

талентоване ученике и студенте општине 
Ваљево(«Службени гласник општине Ваљево» 
број 4/95) назив одлуке мења се и гласи: «Одлука о 
оснивању фондације за талентоване ученике и 
студенте града Ваљева ». 
 

 
 

Члан 2. 
У члану 1. речи:«општина Ваљево» замењују 

се речима «град Ваљево» , а речи: «општине Ваљево» 
замењује се речима «града Ваљева ». 

 
Члан 3. 

У члану 2. речи: «општине Ваљево» замењује 
се речима: «града Ваљева». 
 

Члан 4. 
У члану 5. речи:«општина Ваљево» замењује 

се речима: «град Ваљево». 
 

Члан 5. 
У члану 10. речи:«Општинска управа» 

замењују се речима: «Градска управа за друштвене 
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 
послове- Одељење за друштвене делатности .» 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику града Ваљева ». 
 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-71/09-04 

 
Заменик председника  

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

 
 
65.На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 47/03 и 34/06), 
члана 17. и 35. став 1. тачка 5) Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08) 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. јуна 
2009. године донела је  
 
 

ОДЛУКУ О  
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ЗА 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 
 

 
Члан 1. 

У Одлуци о овлашћењу председника општине 
Ваљево за доношење одлуке о изради урбанистичког 
плана (''Службени гласник општине Ваљево'', број 
13/04)  назив одлуке мења се и гласи: 
''Одлука о овлашћењу Градоначелника града Ваљева за 
доношење одлуке о изради урбанистичког плана''. 
 

Члан 2. 
У члану 1. речи: ''Председник општине 

Ваљево'' замењују се речима: ''Градоначелник града 
Ваљева''. 
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Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-69/09-04 

 
Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер хазарјан,с.р. 

 
 

66.На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', број 135/04), члана 46. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', 
број 47/03 и 34/06) и члана 17. и 35. став 1. тачка 5) 
Статута града Ваљева (''Службени гласник града 
Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева на 
седници одржаној дана 29. јуна 2009. године, 
донела је  
 

ОДЛУКУ  
О 

ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОВЛАШЋЕЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ВАЉЕВО ЗА 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о овлашћењу председника 

општине Ваљево за доношење одлуке о изради 
стратешке процене утицаја на животну средину 
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 10/05) 
назив одлуке мења се и гласи: 
 
'' Одлука о овлашћењу Градоначелника града  
Ваљева за доношење одлуке о изради стратешке 
процене утицаја на животну средину'' 
 

Члан 2. 
У члану 1. речи: ''Председник општине 

Ваљево'' замењују се речима: ''Градоначелник 
града Ваљева'', а речи: ''Скупштине општине 
Ваљево'', замењују се речима: ''Скупштине града 
Ваљева''. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

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

Скупштина града Ваљева 
Број: 011-70/09-04 

 
Заменик председника 

Скупштине гррада Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

67.На основу члана 3. став 1.,  члана 4. и члана 12.  
Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', 
број 42/91 и 71/94), члана 390. и 408. Закона о 
привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 
125/04) и члана 35. Статута града Ваљева (''Службени 
гласни града Ваљева'', број 19/08) Скупштина града 
Ваљева на седници одржаној 29. јуна 2009. године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ  
О 

УСВАЈАЊУ НАЦРТА УГОВОРА О СПАЈАЊУ УЗ 
ОСНИВАЊЕ 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
ВАЉЕВО 

 
 
 

1. УСВАЈА СЕ нацрт Уговора о спајању  уз 
оснивање Установе културе ЦЕНТАР ЗА 
КУЛТУРУ ВАЉЕВО. 

 
2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 
 
 

Скупштина града Ваљева 
Број:011-73/09-04 

 
Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

 
 
68.На основу члана 46. став 1. тачка 1) и став 4. Закона о 
локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07 ), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 29. јуна 
2009. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ  
О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 
 
I 

РАДИВОЈУ ПИРГИЋУ, престаје мандат одборника у 
Скупштини града Ваљева, због подношења оставке. 
 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
III 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 112-374/09-04 

 
Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан ,с.р. 
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69.На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 ), 
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 29. 
јуна 2009. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  НОВОГ  

ОДБОРНИКА 
У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 
I 

ДРАГАНУ ВУКОВИЋУ, дипл.инг.машинства, 
потврђује се мандат новог одборника у Скупштини 
града Ваљева, који му је додељен на место 
одборника коме је мандат престао пре истека 
времена на који је изабрани. 

 
II 

Мандат  новог одборника траје до истека мандата 
одборника коме је престао мандат. 

 
III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  
 

IV 
Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Скупштина града Ваљева 

Број:112 -375/09-04 
 

Заменик председника 
Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

 
 
 
70.На основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана 
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени 
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина 
града Ваљева на седници одржаној дана 29. јуна 
2009 године донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измене и допуне 
Програма пословања 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 
2009. годину 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног  комуналног 
предузећа «Видрак» за 2009 годину, који је 
усвојио Управни одбор Јавног комуналног 
предузећа «Видрак» Ваљево Одлуком број 01-
1248/1-09 од 10.06.2009 године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама 
Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа « Видрак» Ваљево за 2009. годину 
доставити: Министарству трговине и услуга; 
Министарству рада и социјалне политике; 
Министарству за државну управу и локалну 
самоуправу и Министарству финансија, односно 
надлежној организационој јединици Управе за 
трезор. 

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

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 02-73/09-02 
 

Заменик председника 
Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

 
 
71.На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса («Сл. 
гласник РС» број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 
32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» 
број 129/07), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 
Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 19/08) 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 29. 
јуна 2009 године донела је: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измене и допуне годишњег 
програма пословања   

ЈП «Општинска стамбена агенција» за 2009. годину  
 
 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне годишњег 
програма пословања Јавног комуналног предузећа 
ЈП «Општинска стамбена агенција» за 2009. годину. 
годину које је усвојио Управни одбор Јавног 
комуналног предузећа «Општинска стамбена 
агенција » Одлуком бр 167/09 од 29.04.2009.године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма 
пословања Јавног предузећа « Општинска стамбена 
агенција » за 2009 годину доставити: Министарству 
трговине и услуга; Министарству рада и социјалне 
политике; Министарству за државну управу и 
локалну самоуправу и Министарству финансија, 
односно надлежној организационој јединици 
Управе за трезор. 

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

 
Скупштина града Ваљева 

Број: 02-75/08-02 
 

Заменик председника 
Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 
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72.На основу члана 32. став 1. тачка 9) и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 129/07) и члана 
35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 
(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08) 
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 29. 
јуна 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ СТАТУТА  УСТАНОВЕ ЗА ДЕЦУ 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА '' МИЛИЦА 

НОЖИЦА'' ВАЉЕВО 
 

 
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени 

Статута Установе за децу предшколског 
узраста ''Милица Ножица'' Ваљево број 
1718/6 коју је донео Управни одбор 
Установе за децу предшколског узраста 
''Милица Ножица'' Ваљево на седници 
одржаној 20.05.2009. године. 

 
2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљево''. 
 
 

Скупштина града Ваљева 
Број: 110 - 6/09-04 

 
Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 
Др Завен Дер Хазарјан,с.р. 

 
 
73.На основу члана 49. Статута града Ваљева 
(«Службени гласник града Ваљева» бр. 19/08), 
Градоначелник града Ваљева утврдио је  
 
 

МЕРЕ УШТЕДЕ 
У ФУНКЦИОНИСАЊУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА 

ГРАДА ВАЉЕВА 
И ГРАДСКИХ УПРАВА 

 
I У циљу смањења трошкова 
функционисања извршних органа града Ваљева и 
Градских управа града Ваљева  утврђују се следеће 
мере: 
 

1. смањење исплата на позицији буџета града 
Ваљева: 416- награде и бонуси и остали 
посебни расходи, на разделу 2 – 
Градоначелник и Градско веће и разделу 3 – 
Градске управе,   за  50%, 

2. ограничење службених путовања у 
иностранство, осим у случају када све 
трошкове путовања сноси организатор, 

3. смањење дневница за службено путовање у 
земљи на удаљености до 100 км за 50%, 
преко 100 км и службено путовање у 
иностранство за 20%, 

4. забрана куповине службених возила, 
5. рационализација и строга контрола употребе 

службених возила за службене потрбе, 
6. смањење трошкова мобилних телефона за 

начелнике градских управа, секретара 
Скупштине, чланове Градског већа и запослене у 
Градским управама који ово право остварују на 
основу Одлуке начелника Управе  за  20 %, 

7. смањење трошкова коришћења фиксних 
телефона, 

8. смањење броја радних тела која се образују за 
потребе извршних органа града Ваљева и 
Градских управа града Ваљева, за која се накнаде 
исплаћују из средстава буџета града Ваљева, 

9. контрола употребе канцеларијског материјала , 
10. смањење исплата на позицији буџета града 

Ваљева: 415- накнаде трошкова за запослене, на 
разделу 3 – Градске управе,  за 50%, 

11. смањење трошкова достављања материјала за 
седнице и друге потребе извршних органа града 
Ваљева и Градских управа, 

12. смањење трошкова  коришћења угоститељских 
услуга на терет буџета града осим 
протоколарних обавеза према представницима 
Министарстава и међународних организација. 

 
II За спровођење мера из тачке I неопходно је да 
надлежна Градска управа усагласи постојеће опште 
акте у овој области и припреми предлоге недостајућих 
општих аката и то: 
 
-Правилник о условима коришћења службених возила 
и осталих основних средстава 
 
-Правилник о коришћењу средстава  за репрезентацију 
 
III   Овај акт објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 
 
 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-239/2009-01 

Дана: 03.06.2009.године  
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 
74.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 8. Одлуке о буџету  града 
Ваљева за 2009.годину ( «Службени гласник  града 
Ваљева`` број 26/08), Градоначелник града Ваљева дана   
25.05.2009. године  донео је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.У Одлуци о буџету града Ваљева за 2009.године 
(«Службени гласник града Ваљева» 26/08) мењају се 
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следеће апропријације: раздео 2, глава 010, 
функционална класификација 160, економска 
класификација 421-Стални трошкови  износ 
``1.300.000`` мења се износом ``  1.235.000``, 
економска класификација 426-Материјал износ 
``20.000`` мења се износом ``85.000``. 
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и 
Управи за трезор. 
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 
Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-199 /09-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 
 

75.На основу члана 48. став 3. Закона 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`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке о буџету 
града  Ваљева за  2009. годину (``Службени 
гласник  града Ваљева`` број 26/08) Градоначелник 
града Ваљева дана 15.06.2009. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  
града  Ваљева за 2009.годину (``Службени 
гласник града Ваљева`` број 26/08 ), 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 272.000 динара 
Економској школи ``Ваљево`` на име  
обезбеђења средстава за учешће  у реализацији 
пројекта ``Омладинско предузетништво у 
средњим стручним школама``.  

2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се 
у оквиру раздела 2 Градоначелник града и 
градско веће, функционална класификација 
411, глава 004-Донације, економска 
класификација 463-Учешће у донаторским 
пројектима. 

3. Средства ће се уплатити на текући рачун 
Економске школе ``Ваљево`` бр 840-332660 – 
84. 

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

 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40- 254 /2009-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 
 

76.На основу члана 48. став 3.Закона о буџетском 
систему ( «Сл.гласник РС» бр. 9/2002 и 87/2002, 
66/2,101/2005 и 85/2006), члана 49. Статута града 
Ваљева ( « Сл. Гласник града Ваљева » бр. 19/2008) и 
члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2009. годину 
( «Сл. Гласник града Ваљева» бр. 26/2008 ), 
Градоначелник града  Ваљева, дана  04.05.2009. године, 
донео је:  

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
1. Из средтава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2009.годину («Сл. гласник града 
Ваљева», бр. 26/08 , 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 20.000,00 
динара  као помоћ у реализацији пројекта тј . фото 
изложбе такмичарског карактера са темом : « 
Овековечимо објективом скривено благо мога 
града-села» у непосредној организацији 
Географске секције ОШ«Андра Савчић» Ваљево.  
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 – Градска управа, глава 216– 
Остале школе, функционална класификација 912,  
економска класификација 472-такмичење ученика. 
3. Средства ће се уплатити на текући рачун  ОШ « 
Андра Савчић »  бр. 840-95660-74 . 
4. Ово решење објавити у « Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 
 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-158/2009-09 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 
 

77.На основу чл. 49  Статута града Ваљева (''Сл. 
гласник града Ваљева'' бр. 19/08), Градоначелник града 
Ваљева, дана 12. 05. 2009. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
 
I Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора 
Установе за физичку културу''Валис'' Ваљево, број 
143/2 од 29.04.2009. године, о ценовнику улазница  
у СРЦ ''Петница'' за наредну сезону, 2009. године,и то: 
 
1.Целодневна улазница               100  дин. 
2.Улазница - поподневна (од 15 часова)  80  дин. 
3.Дечја улазница (деца до 7 година  60  дин. 
4.Улазница за колективну посету                75  дин. 
5.Улазница за ноћно купање              150  дин. 
6.Месечна преплатна улазница           1.100  дин. 
7.Целосезонска улазница                      2.300  дин. 
8.Пропусница за обуку непливача,школу пливања и 

ватерпола             2.200  дин. 
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II Цене из тачке I ступају на снагу даном давања 
сагласности . 
 
III Решење објавити у ''Службеном гласнику града 
Ваљева''. 
 
 

Градоначелник града Ваљева 
Број :38-10/2009-09 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 
 
 

78.На основу члана 48. став 3.Закона о буџетском 
систему («Сл.гласник РС» бр. 9/2002 и 87/2002, 
66/2,101/2005 и 85/2006), члана 49. Статута града 
Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» бр. 19/2008) и 
члана 6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2009. 
годину («Сл. гласник града Ваљева» бр. 26/2008 ), 
Градоначелник града Ваљева, дана 14.04.2009. 
године, донео је:  

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
 

1. Из средтава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2009.годину («Сл. гласник града 
Ваљева», бр. 26/08 , 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 122.000,00 
динара  за покриће дуга на име трошкова 
Републичког такмичења «Шта знаш о саобраћају» 
које је одржано у Граду Ваљеву у мају 2008. 
године,  у непосредној организацији ОШ « Десанка 
Максимовић».  
2. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3 – Градска управа, глава 216– 
Остале школе, функционална класификација 912,  
економска класификација 472-такмичење ученика. 
3. Средства ће се уплатити на текући рачун  ОШ 
«Десанка Максимовић» бр. 840-157660-23 . 
4. Ово Решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 
 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број. 40-136/2009-09 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

79.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 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 
и чл.9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2009. годину 
(``Службени гласник града Ваљева``број 26/08), 
Градоначелник града Ваљева, дана 15.05.2009.године, 
донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2009. годину (''Службени гласник града  
Ваљевa'' бр. 26/08), раздео 2 – Градоначелник града и 
Градско веће,глава 003 – Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 
класификација  499 – Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 50.000 динара Аиди 
Новосел, предузетнику из Ваљева, власнику 
Самосталне занатске радње ''Backstage'', као помоћ у 
реализацији модне ревије ''Херој'' у част погинулом 
пилоту у НАТО агресији, Миленку Павловићу. 

2. Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 
оквиру раздела 3 – Градска управа, глава 409 - 
Културне манифестације, функционална класификација 
820, економска класификација 424 - Специјализоване 
услуге - остале манифестације. 

3. Средства из тачке 1. овог Решења уплатиће се на 
рачун СЗР ''Bakstage'' бр. 205-123354-81. 

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

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-157/2009-09 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

 
 
80. На основу члана 48. став 3. Закона 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`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке о буџету града 
Ваљева за 2009. годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 26/08) Градоначелник града Ваљева дана 
19.05.2009. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

3. Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  
Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник града 
Ваљева`` број 26/08 ), раздео 2 – Градоначелник града и 
Градско веће, глава 03 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 



Број 6 Службени гласник града Ваљева                  29.     јун      2009. године Страна 45 
 

  

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 50.500 динара 
Националном удружењу родитеља деце оболеле од 
рака на име обезбеђења средстава за учешће на 
VIII Међународној недељи деце оболеле од 
леукемије у Турској .  
4. Средства из тачке 1. овог решења књижиће се 
у оквиру раздела 2 Градоначелник града, 
функционална класификација 410, глава 001-
Градоначелник града и Градско веће, економска 
класификација 423-Услуге по уговору. 
3.   Ово решење објавити у «Службеном гласнику 
града Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-188 /2009-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

81.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) , члана 3. Одлуке о градским управама града 
Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' бр.24/08 ), 
Градска управа за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 
Ваљево, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  

ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ЗА АПРИЛ 

2009. ГОДИНЕ 
 

I 
Овим решењем утврђује се цена услуга Установе 
за децу предшколског узраста ''Милица Ножица'' за 
извршавање програма делатности друштвене бриге 
о деци за април 2009.године. 
 

I I 
Цена услуге према видовима и облицима рада 
износи : 
 
I.Целодневни програм по васпитној групи месечно 
Економска цена   308.271,00 
-за зараде запослених  191.133,00 
-за трошкове пословања  117.138,00 
 
I I.Целодневни програм по детету месечно 
Економска цена     12.481,00 

 
I I I 

Учешће корисника у цени услуге за целодневни 
програм боравка деце у Установи ''Милица 
Ножица'' износи : 

-по детету месечно  2.496,00 
IV 

Ово решење за кориснике услуга примењиваће се од 
дана доношења решења. 
 

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

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, 

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО 
Број : 38-11 /2009-09 

Датум: 18.05.2009.год. 
 

НАЧЕЛНИК 
Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 
Јелица Стојановић,с.р. 

 
 
82.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) , 
члана 3. Одлуке о градским управама града Ваљева 
(''Сл.гласник града Ваљева'' бр.24/08 ), Градска управа 
за друштвене делатности, финансије,имовинске и 
инспекцијске послове Ваљево, донела је  
 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ЦЕНИ УСЛУГА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ  
ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ 

ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ ЗА МАЈ  
2009. 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 2009.године. 
 

I I 
Цена услуге према видовима и облицима рада износи : 
 
I.Целодневни програм по васпитној групи месечно 
Економска цена   309.302,00 
-за зараде запослених  191.284,00 
-за трошкове пословања  118.018,00 
 
I I.Целодневни програм по детету месечно 
Економска цена     12.526,00 
 

I I I 
Учешће корисника у цени услуге за целодневни 
програм боравка деце у Установи ''Милица Ножица'' 
износи : 
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-по детету месечно    2.505,00 
IV 

Ово решење за кориснике услуга примењиваће се 
од дана доношења решења. 
 

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

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ, 

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО 

Број : 38-12 /2009-09 
Датум: 11.06.2009.год. 

 
НАЧЕЛНИК 

Градске управе задруштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
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