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ГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХII    БРОЈ  3 
 

9.  фебруар  2011. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

 

15. На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса («Сл. 

гласник РС»број 25/00, 25/02 107/05 и 108/05), члана 

23. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник 

РС» број 16/97 и 42/98) , члана 1. Одлуке о давању 

сагласности на цене комуналних производа и 

комуналних услуга («Сл. гласник општине Ваљево» 

број 3/98, 10/04 и 15/05 и 4/07), Градоначелник града 

Ваљева, дана  31.01. 2011. године донео је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора 
ЈКП «Топлана-Ваљево» Ваљево бр. 350 од 31.01. 

2011.године о усвајању обрачуна цена за испоручену 

топлотну енергију: 

l   ЗА ОБРАЧУН ПО ПОТРОШЊИ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

А  -  ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ЦЕНЕ 

Vcop- изворна цена за испоручену топлотну 

енергију 

- I  тарифна група . . . .   VcopI =      3,97    Дин./kwh 

- II тарифна група . . . .  VcopII =     7,94    Дин./kwh 

- III
 
тарифна група . . . . VcopIII =    3,97   Дин./kwh 

Б  -  ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ  

Fco-  цена за прикључну снагу 

Fco =. . . . . . . . . . . . .. . . .  162,94  Дин./kwh · месец 

ll  ЗА ОБРАЧУН ПО м
2
 (ПАУШАЛНО) 

За објекте који немају уграђене мераче топлотне 

енергије у котларницама и предајним подстаницама, 

изворна цена за испоруку топлотне енергије износи: 

-I тарифна група         69,37  Дин./м
2 
 

-II тарифна група       138,74  Дин./м
2 

-III
 
тарифна група         83,24  Дин./м

2
 

 

 

2. Одобрене цене из Ценовника услуга ЈКП 

«Топлана Ваљево» су без ПДВ-а,  који ће се у складу 

са Законом о ПДВ ( «Сл. гласник РС» бр. 84/04 и 

86/04 ) и Правилником о утврђивању добара и услуга 

чији се промет опорезује по посебној стопи ПДВ ( 

«Сл. гласник РС» бр. 108/04 ) посебно обрачунавати и 

приказивати.
 

3. Цене из тачке 1. овог решења примењиваће се  

01.02.2011.године 

4. Ово Решење доставити Министарству трговине и 

услуга, Министарству за државну управу и локалну 

самоуправу и ЈКП «Топлана-Ваљево» Ваљево. 

 

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

 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 38-2/11-02 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
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На основу члана 32. и 33. Статута ЈКП "Ваљево" (ЈКП "Топлана-Ваљево"), Управни одбор 
предузећа је на својој I седници одржаној 31.01. 2011. године донео 

ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"  

Обилазни пут бб  

В а љ е в о  

Број: 350  

Датум: 31.01.2011. године  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Обрачуна цена за испоручену топлотну енергију: 

 

 

I   ЗА ОБРАЧУН  ПО  ПОТРОШЊИ ТОПЛОТНЕ  ЕНЕРГИЈЕ 

 

А/ ВАРИЈАБИЛНИ  ДЕО  ЦЕНЕ      

 VCp - цена за испоручену топлотну енергију    

 I Тарифна група  ------------ VcpI = 3,97 Дин./кWh   

  - стамбени простор     

 II Тарифна група ------------ VcpII = 7,94 Дин./кWh   

  - пословни простор     

 III Тарифна група ------------ VcpIII = 3,97 Дин./кWh   

  - повлашћен простор     

        

      Цене су без ПДВ 

       

Б/ ФИКСНИ   ДЕО  ЦЕНЕ      

 FC - цена за прикључну снагу    

 FC = ------------ 162,94 Дин./кW • mesec    

        

II    ЗА ОБРАЧУН  ПО m
2
 (ПАУШАЛНО) 

 

 За објекте који немају уграђене мераче топлотне енергије у котларницама и 

предајним подстаницама, цене за испоручену топлотну енергију износи : 

  

 I Тарифна група ------------------- 69,37 Дин./m
2
    

 II Тарифна група ------------------- 138,74 Дин./m
2
    

 III Тарифна група ------------------- 83,24 Дин./m
2
    

     

    Цене су без ПДВ 

     

Примењује  се  од  01.02.2011. године. 

 
 

 ЈКП "Топлана-Ваљево" 

 Председник Управног одбора,  

 Дипл. инж. орг. Саша Ристивојевић,с.р. 
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16.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010), члана 49. Статута града Ваљева 

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

12. Одлуке о буџету града Ваљева за  2011. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 13/10) 

Градоначелник града Ваљева дана 27.01.2011. године 

донео је: 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2011.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 13/10), 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 123.000 динара на 

име обезбеђења средстава за увођење громобранске 

инсталације на објекту Мaтичне библиотеке 
``Љубомир Ненадовић``. 

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

оквиру раздела 3, глава 401-Матична библиотека 

Љ.Ненадовић``, функционална класификација 820,  

економска класификација 512-Машине и опрема  

износ 123.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 17/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

17.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 

број 72/2009), члана 50. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Сл.гласник РС'' број 

18/2010), 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 ) и Закључка Градског већа града 

Ваљева бр.38-16/2009-09 од 01.09.2009. године, 

Градска управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове Ваљево, донела је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''МИЛИЦА 

НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ  

 

I 

Утврђује се висина цене услуга за 

целодневни боравак у Предшколској установи 

''Милица Ножица'' у Ваљеву за период 01.01. – 

28.02.2011. године и то : 

 

1. По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу од 

370.715,00 , а у дневном износу  од 17.653,00  динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном износу од 

296.572,00 , а у дневном износу од 14.122,00 динара. 

 

2. По детету 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

15.000,00 , а у дневном износу 714,00 динара; 
-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма  у месечном износу од 12.000,00 , а у 

дневном износу 571,00 динара 

 

II 

Учешће родитеља у цени услуга утврђеној по 

детету у месечном износу  у тачки 2. овог решења, 

утврђује се у висини од  20% и то: 

-за целодневни боравак 3.000,00 динара месечно , 

односно 143,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 
програма  2.400,00 динара месечно,односно 114,00 

динара дневно. 

 

III 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о утврђивању цене услуга у Установи за 

децу предшколског узраста ''Милица Ножица'' у 

Ваљеву број 38-12/2010-09 од 19.08.2010. године 

(''Сл.гласник града Ваљева'' бр.10/2010). 

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику 
града Ваљева''. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, 

ФИНАНСИЈЕ, ИМОВИНСКЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ВАЉЕВО 

Број : 38-1/2011-09 

Датум: 21.01.2011.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 
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18. На основу члана 9. и 10. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', број 54/09 и 73/2010 

и 101/2010) Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове донела 

је 

ПРАВИЛНИК О  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ 

ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 

СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА  

ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА 

КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 

ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 
Члан 1. 

У Правилнику о начину коришћења средстава 

са подрачуна односно других рачуна консолидованог 

рачуна трезора града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 4/2010) у члану 9. став 1. тачка 2.  

мења се и гласи: 

''2. укупна билансна актива по задњем обрачуну 

објављена на сајту НБС у хиљадама динара: 

- до 50.000.000    10 

- до 100.000.000    20 

- до 200.000.000    30 

- преко 200.000.000   40'' 

После става 2. додаје се нови став 3. који 

гласи: 

''Позив за доставу понуде неће бити упућен 

банкама које по задњем обрачуну објављеном на сајту 

НБС, имају исказан губитак, без обзира на број 
бодова утврђен по критеријумима из тачке 1. и 2. овог  

члана.'' 

Досадашњи ставови 3,4. и 5. постају ставови 

4, 5. и 6. 

 

Члан 2. 

У члану 11. став 1.  број: ''11'' замењује се 

бројем: ''10''. 

 

Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном листу града 

Ваљева".  

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ФИНАНСИЈЕ ИМОВИНСКЕ И 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

Број:110-1/2011-01/3 

Датум:09.02.2011. године 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 
финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

 

 

 

__________________________ 
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