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ГОДИНА  XХХI    БРОЈ  12 
 

 19.  новембар  2010. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

147. На основу чл.9.,33. и 116. став 6. Закона о 

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана (''Сл.гласник РС'' бр.36/91, 

33/93, 67/93, 46/94,52/96, 29/01, 84/2004 и 115/05), 

чл. 36. став 1. алинеја 7.  Одлуке о градским 

управама града Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' 

бр. 24/08) и чл. 17б. Одлуке о правима у социјалној 

заштити и социјалној сигурности грађана у граду 

Ваљеву ('' Сл.гласник општине Ваљево'' бр.5/98, 

6/99, 1/04, 2/04, 2/06, 18/07 и ''Сл.гласник града 

Ваљева'' бр. 20/08-др.одлука и бр.5/10 и бр.6/10-

пречишћени текст) начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове Ваљево доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О 

СТАНДАРДИМА РАДА МЕРИЛИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ 

УСЛУГА  ДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦE И 
МЛАДИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се стандарди рада и 

мерила и критеријуми за утврђивање цене услуга  

Дневног боравка деце и младих са сметњама у 

развоју ( у даљем тексту: Дневни боравак). 

 

Члан 2. 

Деци и младима са сметњама у развоју у Дневном 

боравку  обезбеђује се дневни боравак, исхрана, 

превоз, радно оспособљавање, здравствена заштита 

за време трајања боравка, васпитно образовни рад, 

оспособљавање за рад и радне активности, 

културно забавне и рекреативне активности према 

њиховим способностима, склоностима и 

испољеном интересовању  као и стручни рад на 

ублажавању последица сметњи у развоју.  

 

Члан 3. 

Услугу Дневног боравка могу користити деца и 

млади узраста од 7 до 30 година са лаком или 

умереном менталном ометеношћу, аутизмом и 

вишеструком ометеношћу, ако је у зависности од 

степена и врсте ометености, могућности и потреба 

ових лица и из других разлога, овакав облик 

заштите најцелисходнији. 

Услугу Дневног боравка могу користити лица чије 

је пребивалиште на територији града Ваљева. 

Контраиндикације за пријем су: 

-психозе, 

-тешки и нерегулисани ЕПИ напади 

-неки облици поремећаја  понашања који 

искључују боравак корисника у Дневном боравку, 

према процени Комисије за пријем корисника. 

 

Члан 4. 

Дневни боравак се обезбеђује сваког радног дана, у 

трајању од осам сати дневно у  временском 

интервалу од 7,00 до 15,00 часова. 

Рад са корисницима Дневног боравка организује се 

кроз: 

-рад у групама  које се формирају 

зависности од врсте и степена ометености у 

развоју, и  

-индивидуални рад са корисницима.  

 

Члан 5. 
За организовање и реализовање активности 

Дневног боравка правно лице са којим град 

закључи уговор о пружању услуге дневног боравка 

за децу и младе са сметњама у развоју (у даљем 

тексту: пружалац услуге) треба да обезбеди: 

 

1.једног координатора (седми степен стручне 

спреме друштвеног смера -психолог, педагог, 

социјални радник, социолог, дефектолог, 

политиколог) са 40 сати недељно, 

 

2.једног дефектолога (седми степен стручне спреме 

-Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију или Дефектолошки факултет са 

специјалном едукацијом и рехабилитацијом особа 

са тешкоћама у менталном развоју) са 40 сати 

недељно, 

 

3.једног психолога (седми степен стручне спреме - 

Филозофски факултет смер психологија) са 4 сата 

недељно, 

 

4.једног логопеда (седми степен стручне спреме - 

Факултет за специјалну едукацију и 

рехабилитацију или Дефектолошки факултет) са 4 

сата недељно, 
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5.једног вишег радног терапеута ( шести степен 

стручне спреме - виша школа здравственог смера, 

висока здравствена школа струковних студија, 
виша педагошка школа са 40 сати недељно, 

 

6.једног радног терапеута (четврти степен стручне 

спреме друштвеног смера) са 40 сати  недељно, 

 

7.једну медицинску сестру (четврти степен стручне 

спреме - средња медицинска школа) са 40 сати 

недељно, 

 

8.једног административно-финансијског радника 

(четврти степен стручне спреме, гимназија или 

економска школа) са 40 сати недељно, 

 

9.једну сервирку ( ПК радник, две године средње 

школе или основна школа) са 40 сати недељно, 

 

10.једног домара ( трећи степен стручне спреме и 

положен возачки испит Б категорије) са 20 сати 

недељно. 

 

Члан 6. 

Пријем корисника у Дневни боравак  врши се на 

основу решења Центра за социјални рад о 

признавању права на дневни боравак за децу и 

младе са сметњама у развоју. 

Центар за социјални рад признаје право на дневни 

боравак по поступку прописаном Одлуком о 

правима у социјалној заштити и социјалној 

сигурности грађана у граду Ваљеву, по претходно 

прибављеном мишљењу Комисије за пријем 

корисника. 

Комисију за пријем корисника образује Центар за 

социјални рад и састављена је од пет чланова и то: 

социјалног радника, психолога, правника, 
дефектолога и радног терапеута.Социјални радник, 

психолог и правник су представници Центра а 

дефектолог и радни терапеут су представници 

пружаоца услуге.  

 

Члан 7. 

Пружалац услуге је у обавези да прими корисника 

коме је правоснажним решењем признато право на 

дневни боравак уколико има слободних места. 

Уколико нема слободних места корисник се ставља 

на листу чекања. 

Капацитет Дневног боравка је 30 корисника 
 

Члан 8. 

Уз захтев за пријем у Дневни боравак  родитељ, 

старатељ односно хранитељ дужан је да приложи: 

 1.решење Центра за социјални рад о 

признавању права на дневни боравак за децу и 

младе са сметњама у развоју 

 2.фотокопију здравствене књижице 

 3.потврду лекара да корисник може боравити 

у колективу.  

 

 

 

Члан 9. 

Корисник се прима на адаптациони период до 3 

месеца. 
Период адаптације утврђује Комисија за пријем 

корисника. 

Након истека периода адаптације Стручни тим 

Дневног боравка ( у даљем тексту: Стручни тим) 

доставља Комисији за пријем корисника извештај о 

току периода адаптације која даје своје мишљења  

о томе да ли се корисник адаптирао на услове у 

Дневном боравку или не. 

Уколико је мишљење Комисије за пријем 

корисника да се корисник није адаптирао на услове 

у Дневном боравку, доноси се решење о престанку 

права.   

Стручни тим сачињавају: координатор, 

дефектолог, психолог, радни терапеут и 

медицинска сестра пружаоца услуге и исти 

образује пружалац услуге. 

 

Члан 10. 

Сметње за боравак корисника у Дневном боравку 

су: 

 

 1.соматска стања: 

 

− инфективне болести (богиње, шарлах, 

жутица...) 

− стања са повишеном температуром, 

запаљења и сл. 

− дијареје, 

− вашљивост, 

− шуга. 

 

2.неуропсихијатријска стања: 

 

− психомоторна узнемиреност са израженом 

деструкцијом, агресијом и аутоагресијом, 

− психотични шубови, 

− психотичке епизоде особа са менталном 

ретардацијом, 

− периоди погоршања са нерегулисаним 

нападима код особа са епилепсијом. 

 

Члан 11. 

Корисник не може долазити у Дневни боравак све 

док трају сметње из чл.9 овог Правилника. 

У случају да се код корисника, у току боравка, 
појави нека од наведених сметњи, координатор о 

томе одмах, без одлагања, обавештава његовог 

родитеља, старатеља односно хранитеља који је у 

обавези да, уколико за то постоје објективне 

могућности, преузме корисника из објекта Дневног 

боравка. 

 

Члан 12. 

Обавеза је родитеља, старатеља односно 

хранитеља да приликом првог доласка корисника у 

Дневни боравак, након престанка сметњи из чл.8. 

овог Правилника, приложи и потврду лекара да 

корисник може боравити у колективу.  
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Члан 13. 

У случају непоштовања напред наведених обавеза, 

Стручни тим упозорава родитеља, старатеља 

односно хранитеља корисника о последицама 

непоштовања њихових обавеза. 

У случају да родитељ, старатељ односно хранитељ 

и поред упозорења, настави са неизвршавањем 

својих обавеза, кориснику може престати право на 

дневни боравак. 

 

Члан 14. 

Кориснику престаје право: 

 

− када престане неки од напред предвиђених 

основа (пребивалиште, године живота, 

неодговарајућа категорија) 

− када Стручни тим оцени да се опште стање 

или понашање корисника изменило до те 

мере да за његов даљи боравак нема 

услова, 

− због неоправданог недоласка корисника у 

континуитету преко 60 дана, ако је 

капацитет попуњен и ако постоји листа 

чекања, 

− због континуираног неизвршавања обавеза 

родитеља, старатеља односно хранитеља 

корисника, по процени Стручног тима, 

− у случају процене Центра за социјални рад 

да се према кориснику примени други, 

адекватнији облик социјалне заштите. 

 

Члан 15. 

При утврђивању цене услуге дневног боравка 

полази се од активности које услуга обухвата 

утврђених Одлуком о правима у социјалној 

заштити и социјалној сигурности грађана у граду 

Ваљеву и уговором о пружању услуге дневног 
боравка за децу и младе са сметњама у развоју, 

дужине њиховог трајања и структуре цене услуге. 

 

Члан 16. 

Структуру цене услуге дневног боравка чине 

средства намењена за: 

-зараду, накнаде и остала примања запослених у 

складу са овим Правилником и  уговором о 

пружању услуге дневног боравка за децу и младе 

са сметњама у развоју закљученим са пружаоцем 

услуге, 
-законом утврђене обавезе, 

-укупне материјалне трошкове везане за пружање 

услуге дневног боравка у складу са прописаним 

нормативима и стандардима по најповољнијим 

тржишним ценама ових трошкова, 

-остале материјалне и нематеријалне трошкове 

везане за пружање услуге (канцеларијски 

материјал,телефон, санитарни преглед радника и 

др). 

Цену услуге дневног боравка  утврђује Одељење 

Градске управе за друштвене 

делатности,финансије,имовинске и инспекцијске 

послове Ваљево  надлежно за послове социјалне 

заштите, у месечном износу, у складу са овим 

Правилником. 

Цена услуге се може мењати уколико се трошкови 

живота повећају за преко 10%. 

 

Члан 17. 

Средства за финансирање услуге дневног боравка 

обезбеђују се у буџету града Ваљева и из других 

извора. 

 

Члан 18. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДСКА УПРАВА  

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И  

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 

Број: 110-14/2010-09 

Датум:19.11.2010.године 

 

НАЧЕЛНИК 

Јелица Стојановић,с.р. 

 
 

148.На основу чл.9. и 116 став 6. Закона о 

социјалној заштити и обезбеђивању социјалне 

сигурности грађана (''Сл.гласник РС'' бр.36/91, 

33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/2004 и 115/05), 

чл. 36. став 1. алинеја 7.  Одлуке о градским 

управама града Ваљева (''Сл.гласник града Ваљева'' 

бр. 24/08) и чл. 42. Одлуке о правима у социјалној 

заштити и социјалној сигурности грађана у граду 

Ваљеву (''Сл.гласник општине Ваљево'' бр.5/98, 

6/99, 1/04, 2/04, 2/06, 18/07 и ''Сл.гласник града 

Ваљева'' бр. 20/08-др.одлука, бр.5/10 и бр.6/10-

пречишћени текст) начелник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове Ваљево доноси  

 

 

ПРАВИЛНИК 

О 

СТАНДАРДИМА РАДА, МЕРИЛИМА И 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ 

УСЛУГА  КЛУБА ЗА ОСОБЕ СА 

ИНВАЛИДИТЕТОМ  
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се стандарди рада и 

мерила и критеријуми за утврђивање цене услуга у 

Клубу за особе са инвалидитетом (у даљем тексту: 

Клуб). 

 

Члан 2. 

Клуб је намењен особама са инвалидитетом који 

кроз своје активности  треба да допринесе 

њиховом оспосбљавању за самосталан живот, 

активирању психомоторних, интелектуалних, 

креативних и других потенцијала, јачању 
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капацитета за запошљавање, промовисању 

постигнућа ради подизања јавне свести о правима 

на једнаке могућности и смањењу предрасуда о 

особама са инвалидитетом. 

Рад са корисницима Клуба се организује кроз 

индивидуални и групни рад. 

Индивидуални рад подразумева услуге 

физиотерапеута а групни рад подразумева рад у 

секцијама као што су секција за спорт, рекреацију 

и рехабилитацију, информатичку обуку, глуму, 

сликарско-креативне секције и сличне секције, које 

се формирају у зависности од потреба корисника 

клуба.  

 

Члан 3. 

Услуге Клуба могу користити особе са 

инвалидитетом узраста од 15 до 45 година старости 

које имају пребивалиште на територији града 

Ваљева. 

Капацитет Клуба је 80 особа. 

 

Члан 4. 

Клуб ради сваког радног дана од 12,00 до 20,00 

часова. 

 

Члан 5. 
За организовање и реализовање активности Клуба 

правно лице са којим град закључује уговор о 

пружању услуге клуба за особе са инвалидитетом 

(у даљем тексту: пружалац услуге) треба да 

обезбеди: 

 

1.једног координатора (најмање четврти степен 

стручне спреме друштвеног смера) са 50 сати 

месечно, 

2.једну домаћицу Клуба (најмање четврти степен 

стручне спреме медицинског смера), са 160  сати 

месечно, 

3.једног физиотерапеута (шести степен стручне 

спреме – виша терапеутска школа) са 80 сати 

недељно, 

4.једног рачуновођу (четврти степен стручне 

спреме економског смера) са 20 сати недељно, 

5.три водитеља секција у Клубу (најмање четврти 

степен стручне спреме одговарајуће области) са 30 

сати  месечно, 

 

Члан 6. 

Пријем корисника у Клуб  врши се на основу 

решења Центра за социјални рад о признавању 

права на коришћење услуга Клуба. 

Центар за социјални рад признаје право на 

коришћење услуга Клуба по поступку прописаном 

Одлуком о правима у социјалној заштити и 

социјалној сигурности грађана у граду Ваљеву. 

Пружалац услуге је у обавези да прими корисника 

коме је решењем признато право на коришћење 

услуга Клуба уколико има слободних места. 

Уколико нема слободних места корисник се ставља 

на листу чекања. 
Члан 7. 

Сметње за долазак корисника у Клуб су: 

 1.соматска стања: 

 

− инфективне болести (богиње, шарлах, 

жутица...) 

− стања са повишеном температуром, 

запаљења и сл. 

− дијареје, 

− вашљивост, 

− шуга. 

 

2.неуропсихијатријска стања: 

 

− психомоторна узнемиреност са израженом 

деструкцијом, агресијом и аутоагресијом, 

− психотични шубови, 

− психотичке епизоде особа са менталном 

ретардацијом, 

− периоди погоршања са нерегулисаним 

нападима код особа са епилепсијом. 

 

Члан 8. 

Корисник не може долазити у Клуб све док трају 

сметње из чл.7 овог Правилника. 

 

Члан 9. 
Обавеза корисника је да приликом првог доласка 

корисника у Клуб, након престанка сметњи из чл.8. 

овог Правилника, приложи и потврду лекара да 

корисник може боравити у колективу.  

 

Члан 10. 

У случају непоштовања напред наведених обавеза, 

Стручни тим Клуба за особе са инвалидитетом ( у 

даљем тексту:Стручни тим)  упозорава корисника 

о последицама непоштовања њихових обавеза. 

У случају да корисник и поред упозорења, настави 

са неизвршавањем својих обавеза, кориснику може 

престати право коришћење услуга Клуба на основу 

мишљења Стручног тима. 

Стручни тим сачињавају: координатор, 

физиотерапеут и домаћица пружаоца услуге и исти 

формира пружалац услуге. 

 

Члан 11. 

Кориснику престаје право: 

 

–  када престане неки од напред 

предвиђених основа (пребивалиште, 
године живота, неодговарајућа категорија) 

− када Стручни тим оцени да се опште стање 

или понашање корисника изменило до те 

мере да за његов даљи боравак нема 

услова, 

− због континуираног неизвршавања обавеза 

родитеља, старатеља односно хранитеља 

корисника, по процени Стручног тима 

− у случају процене Центра за социјални рад 

да се према кориснику примени други, 

адекватнији облик социјалне заштите. 
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Члан 12. 

При утврђивању цене услуге клуба за особе са 

инвалидитетом  полази се од активности које 

услуга обухвата утврђених Одлуком о правима у 

социјалној заштити и социјалној сигурности 

грађана у граду Ваљеву и уговором о пружању 

услуге клуба за особе са инвалидитетом, дужине 

њиховог трајања и структуре цене услуге. 

 

Члан 13. 

Структуру цене услуге клуба за особе са 

инвалидитетом чине средства намењена за: 

-зараду, накнаде и остала примања запослених у 

складу са овим Правилником и  уговором о 

пружању услуге клуба за особе са инвалидитетом 

закљученим са пружаоцем услуге, 

-законом утврђене обавезе, 

-укупне материјалне трошкове везане за пружање 

услуге клуба за особе са инвалидитетом у складу 

са прописаним нормативима и стандардима по 

најповољнијим тржишним ценама ових трошкова, 

-остале материјалне и нематеријалне трошкове 

везане за пружање услуге (канцеларијски 

материјал,телефон, санитарни преглед радника и 

др). 

Цену услуге клуба за особе са инвалидитетом  

утврђује Одељење Градске управе за друштвене 

делатности,финансије,имовинске и инспекцијске 

послове Ваљево надлежно за послове социјалне 

заштите, у месечном износу, у складу са овим 

Правилником. 

Цена услуге се може мењати уколико се трошкови 

живота повећају за преко 10%. 

 

Члан 14. 

Средства за финансирање услуге клуба за особе 

инвалидитетом обезбеђују се у буџету града 

Ваљева и из других извора. 

 

Члан 15. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА  

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ, 

ИМОВИНСКЕ И  

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
Број: 110-15/2010-09 

Датум:19.11.2010.године 

 

НАЧЕЛНИК 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

 
149.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету  града Ваљева за 2010. годину (« 

Службени гласник  града Ваљева» број 13/09, 5/10, 

10/10), Градоначелник града Ваљева дана 03.11. 

2010. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10,10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 202 - Oсновна школа 

Владика Николај, функционална класификација 

912, економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови-остали  износ ``1.590.000`` мења се 

износом ``1.555.000``, економска класификација 

463 - 421-Стални трошкови износ ``1.000.000`` 

мења се износом ``1.035.000``. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-404/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 
150.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010 ) , 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08 ) , и члана 11. 

Одлуке о буџету  града Ваљева за 2010. годину 

(«Службени гласник  града Ваљева`` број 13/09, 

5/10, 10/10 ) , Градоначелник града Ваљева дана 

03.11. 2010. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину  («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10, 10/10 ) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 20 - Прва основна 

школа, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови-остали  износ ``1.555.000`` мења се 

износом ``1.480.000``, економска класификација 

463 - 425 - Текуће поправке и одржавање износ 

``980.000`` мења се износом ``1.055.000``. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 
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3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-406/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

151.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009,73/2010), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева``број 19/08), и члана 11. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 

(«Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 

5/10, 10/10), Градоначелник града Ваљева дана 

19.11. 2010. годи 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 13/09, 5/10, 10/10) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 008 - Инвестиције 

фонда за грађевинско земљиште, функционална 

класификација 660, економска класификација  511 

- Топлификација износ ``80.000.000`` мења се 

износом ``76.000.000``, уводи се економска 

класификација 451 - ЈКП Видрак-опремање износ 

``4.000.000``. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града ваљева 

Број: 40-441/10-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

152.На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 12. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 

5/10, 10/10) Градоначелник града Ваљева дана 

20.10.2010. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09, 5/10, 10/10 ), 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 10.000 динара МЗ Градац. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник и Градско веће, 

глава 010, функционална класификација 160, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

у износу од 10.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-385 /2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

153.На основу члана 70. Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 13. 

Одлуке о буџету града  Ваљева за 2010. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 

5/10) Градоначелник града Ваљева дана 08.11.2010. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09, 5/10), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 03 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Стална 

буџетска резерва, одобравају се средства у износу 

од 500.000 динара граду Краљеву на име 

отклањања последица земљотреса. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 015, функционална класификација 490, 

економска класификација 484 - Накнада штете 

настале услед елементарних непогода. 

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

рачун  број 840-2390740-88-Град Краљево-средства 

за елементарне непогоде-земљотрес 2010. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број: 40-414/ 2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

154.На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему  (``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 12. 
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Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 

5/10, 10/10) Градоначелник града Ваљева дана 

10.11.2010. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09, 5/10, 10/10), 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 125.430 динара Ваљевској гимназији за 

покривање трошкова обележавања 140 година 

школе. 

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

оквиру раздела 3, глава 303, функционална 

класификација 920, економска класификација 463 - 

423 -Услуге по уговору у износу од 125.430 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-421 /2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

155.На основу члана 70.  Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 13. 

Одлуке о буџету града Ваљева за  2010. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/09, 

5/10) Градоначелник града Ваљева дана 10.11.2010. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09,5/10), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 03 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 

130, економска класификација 499 - Стална 

буџетска резерва, одобравају се средства  у износу 

од 127.711 динара на име накнаде за рад члановима 

Комисије за процену штете од града, ветра и 

великих кишних падавина. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник Града и Градско 

веће, глава 015, функционална класификација 490, 

економска класификација 484 - Накнада штете 

настале услед елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се 

према приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-425/ 2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

156.На основу члана 69.  Закона о буџетском 

систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009 и 

73/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2010. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

13/09, 5/10, 10/10) Градоначелник града Ваљева 

дана 18.11.2010. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2010.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/09, 5/10, 10/10), 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 15.000 динара Заједничком јавном 

правобранилаштву. 

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

оквиру раздела 4, глава 412, функционална 

класификација 330, економска класификација 422-

Трошкови путовања у износу од 15.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-432 /2010-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

___________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број акта 

 

Назив акта 

 

Страна 

147. Правилник о стандардима рада мерилима и критеријумима за 

утврђивање цене услуга дневног боравка деце и младих са сметњама у 

развоју:број:110-14/2010-09 

       1 

148. Правилник о стандардима рада, мерилима и критеријумима за 

утврђивање цене услуга клуба за особе са инвалидитетом:број:110-

15/2010-09 

       3 

149. Одлука о промени апропријације број:40-404/10-06 5 

150. Одлука о промени апропријације број:40-406/10-06 5 

151. Одлука о промени апропријације број:40-441/10-06 6 

152. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-385/2010-

06 

6 

        153. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-414/2010-

06 

       6 

        154. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-421/2010-

06 

       6 

        155. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-425/2010-

06 

       7 

        156. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-432/2010-

06 

       7 

   

   

   

   

   


