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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

1.На основу члана 87. Закона о заштити животне 

средине („Службени гласник РС“,број 135/04, 36/09, 

36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), 

члана 20.став1. тачка 11) и члана 32.став 1.тачка 6) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07), члана 17.став 1.тачка 11) и члана 

35. став 1.тачка 6) Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 19/08) Скупштина града 

Ваљева, по прибављеном мишљењу Министарства за 

заштиту животне средине, рударства и просторног 

планирања, на седници одржаној 29. децембра 

2011.године, донела је 

 

ОДЛУКУ*
1
 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 2/2010) у 

члану 5. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Ако се за обављање редовне делатности не 

користи целокупно земљиште које представља основ 

за утврђивање пореза на имовину, накнада се плаћа 

према стварној површини земљишта које се користи 

за обављање редовне делатности.“ 

 

Члан 2. 

После члана 5. додаје са члан 5а. који гласи: 

 

„Члан 5а. 

 Власници односно закупци земљишта из 

члана 3. став 1. тачка 3) ове одлуке  дужни су да 

поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу 

накнаде одељењу надлежном за утврђивање, наплату 

и контролу изворних прихода најкасније до 15. марта 

у години за коју се врши утврђивање накнаде. 

Уколико обвезник плаћања накнаде из става 

1. овог члана не поднесе пријаву, накнада се утврђује 

на основу података којима располаже одељење 

                                                

*
1
 Одлука о допунама Одлуке о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине града Ваљева се објављује 

после прибављања сагласности Министарства животне 
средине,рударства и просторног планирања  датог под  број 

:401-00-247/2011-01 . 

 

надлежно за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода или на основу података до којих се 

долази путем контроле, у складу са законом.“ 

 

Члан 3. 

После члана 6. додаје се члан 6а. који гласи: 

„Члан 6а. 

Обвезници плаћања накнаде из члана 3.ове 
одлуке су дужни да сваку насталу промену пријаве 

одељењу надлежном за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода у року од 15 дана од дана 

настанка промене.“ 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-72/2011-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Горан Лучић, с.р. 

 

2. Број: IУл-362/2009 

Уставни суд у саставу: председник др Драгиша 

Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, др Марија 

Драшкић, Братислав Ђокић, Весна Илић-Прелић, др 

Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина 

Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса 

Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр 

Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг 
Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава 

Републике Србије, на седници одржаној 22. децембра 

2011.године, донео је 

 

О Д Л У К У 

 

1.Утврђује се да одредбе члана 37. Одлуке о 

водоводу и канализацији («Службени гласник града 

Ваљева» број 6/09), нису у сагласности са Уставом и 

законом. 

2.Одбацује се захтев за «обуставу извршења» 

члана 37. Одлуке из тачке 1. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Уставном суду поднета је иницијатива за 

покретање поступка за оцену уставности одредаба 
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члана 37. Одлуке наведене у изреци. Подносилац  

иницијативе сматра да се оспореним чланом Одлуке 

којим се прописује обавеза корисника у насељеном 

месту Дивчибаре чија је потрошња мања од пет 

кубних метара месечно да плаћају накнаду за 

одржавање погонске спремности водовода у висини 

цене за наведену количину воде, иако им није 

испоручена, доводе у неједнак положај у односу на 

грађане потрошаче у истом насељеном месту чија је 

месечна потрошња већа од пет метара кубних воде 

који такву обавезу немају, већ плаћају воду према 

утрошеној количини. Стога је наведеним чланом 

Одлуке, по мишљењу подносиоца иницијативе, 

повређено уставно начело једнакости грађана будући 

да се за исту категорију потрошача прописује 

различит начин наплате потрошње. По мишљењу 

подносилаца друге иницијативе, оспорени члан 37. 

Одлуке о водоводу и канализацији није у сагласности 

са одредбама Устава које јемче једнак правни положај 

на тржишту, као и одредбама чл.12. и 16. Закона о 

заштити потрошача («Службени гласник РС» број 

79/05), којима се забрањује дискриминација 

потрошача у погледу цене услуга и количине 

производа, као и услова за испоруку купљених 

производа, односно пружених услуга потрошачима. 

Предложили су да Суд обустави извршење оспореног 
члана Одлуке. 

 У одговору доносиоца оспореног акта се 

наводи да је Одлука о водоводу и канализацији 

донета у складу са овлашћењем Скупштине града 

Ваљева садржаним у одредбама чл.2,4. и 13. став 1. 

Закона о комуналним делатностима («Службени 

гласник РС», бр. 16/97 и 42/08), којима је прописано 

да Скуштина општине прописује услове и начин 

огранизовања послова у вршењу комуналних 

делатности (у које спада и пречишћавање и 

дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење 

атмосферских и отпадних вода), као и услове за 

коришћење комуналних производа, односно 

комуналних услуга. Даље се наводи да је на 

Дивчибарама за потребе корисника изграђен систем 

водоснабдевања чији капацитет обезбеђује уредно 

снабдевање и сталних и повремених корисника воде. 

Како ЈКП «Водовод и канализација» има обавезу да 

непрекидно одржава водоводну и канализациону 

мрежу у стању функционалне исправности, сваког 

месеца се свим корисницима на Дивчибарама 

фактурише накнада за одржавање погонске 

спремности водовода у вредности пет кубних метара 

воде, те се након очитавања водомера и утврђивања 

потрошње корисницима чија је месечна потрошња 

већа од пет кубних метара  фактурише само разлика 

између остварене потрошње и већ плаћене накнаде за 

одржавање погонске спремности. Пошто 

обезбеђивање непрекидног рада изграђеног 

капацитета водоснабдевања кошта независно од тога 

да ли се користи или не, смисао оспорених одредаба 

Одлуке, како се наводи у одговору, јесте управо да 

све кориснике јавне водоводне мреже на Дивчибарама 

стави у равноправан положај тако што ће 

равноправно  учествовати у плаћању оног дела 

трошкова система водоснабдевања који не зависе од 

тога да ли се систем користи или не у пуном 

капацитету. 

 У поступку пред Уставним судом утврђено је 
да је оспорену Одлуку о водоводу и канализацији 

(«Службени гласник града Ваљева» број 6/09) 

Скупштина града Ваљева донела на основу одредаба 

чл.2 и 4. и члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима («Службени гласник РС» бр. 16/97 и 

42/08) и члана 17. став 1. тачка 5. и члана 35. Статута 

града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» 

број 19/08). Оспореним чланом 37. Одлуке о јавном 

водоводу и канализацији прописано је да рачун за 

испоручену воду и за прикупљање и одвођење 

отпадних вода за кориснике у насељеном месту 

Дивчибаре, чија је месечна потрошња мања од пет 

кубних метара, садржи сваког месеца накнаду за 

одржавање погонске спремности водовода у 

вредности пет кубних метара испоручене воде и пет 

кубних метара испуштене воде уколико корисник 

користи јавну канализацију (став 1.), а корисницима у 

насељеном месту Дивчибаре чија је месечна 

потрошња воде већа од пет метара кубних потрошња 

воде наплаћује се према потрошњи (став 2.). 

 Уставом Републике Србије је утврђено: да су 

поред Уставом и законом сви једнаки и да је 

забрањена свака дискриминација, непосредна или 

посредна, по било ком основу, а нарочито по основу 

расе, пола, националне припадности, друштвеног 

порекла, рођења, вероисповести, политичког или 

другог уверења, имовног стања, културе, језика, 

старости и психичког или физичког инвалидитета 

(члан 21. ст. 1. и 3.); да сви имају једнак положај на 

тржишту (члана 84. став 1.); да Република штити 

потрошаче (члан 90. став 1.); да град има 

надлежности које су Уставом поверене општини, а 

законом му се могу поверити и друге надлежности 

(члан 189. став 3.); да општина, преко својих органа, у 

складу са законом, поред осталог, уређује и 

обезбеђује обављање и развој комуналних делатности 

(члан 190. став 1. тачка 1.). 

 Закон о заштити потрошача («Службени 

гласник РС», број 79/05) у односу на који је тражена 

оцена законитости оспорене Одлуке престао је да  

важи 1. јануара 2011. године, даном почетка примене 

Закона о заштити  потрошача («Службени гласник 

РС» број 73/10). Закон о заштити потрошача, који је 

на снази, и у односу на који се, сагласно одредбама 

члана 167. Устава, врши оцена законитости у 

одредбама чл.83. до 92. уређује услуге од општег 
економског интереса .Наведеним Законом, прописано 

је, поред осталог, да је у поступку прикључења 

потрошача на дистрибутивну мрежу трговац дужан да 

избегава дискриминацију потрошача и цену 

обрачунава према стварним трошковима пружених 

услуга (члан 83. став 2. тач.2) и 3)). 

 Законом о комуналним делатностима 

(«Службени гласник РС», бр. 16/97 и 42/08), на 

основу кога је оспорена Одлука  донета, било је 

прописано да су комуналне делатности у смислу тог 

закона делатности производње и испоруке 
комуналних производа и пружање комуналних 

услуга, ккоји су незаменљив услов живота и рада 

грађана и других субјеката на одређеном простору, 
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поред осталог и пречишћавање и дистрибуција воде и 

пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода (члан 4. став 1. тач.1) и 2), да општина 

обезбеђује организовано и трајно обављање и развој 

комуналних делатности, а нарочито материјалне, 

техничке и друге услове за изградњу, одржавање и 

функционисање комуналних објеката и за 

обезбеђивање техничког и технолошког јединства 

система (члан 6. став 1. тачка 1.); да скупштина 

општине прописује услове и начин организовања 

послова у вршењу комуналних делатности и услове за 

коришћење комуналних производа, а  нарочито права 

и обавезе јавног комуналног или другог предузећа, 

односно предузетника, који обављају комуналну 

делатности и корисника комуналних производа и 

услуга и начин наплате цене (члан 13. став 1. тачка 3), 

да се средства за обављање и развој комуналних 

делатности обезбеђују из прихода од продаје 

комуналних производа, односно услуга, 

самодоприноса и других извора у складу са законом 

(члан 22. став 1.), а одредбама члана 24. били су 

прописани елементи за образовање цена комуналних 

услуга. Закон о комуналним делатностима на основу 

кога је оспорена Одлука донета престао је да важи 2. 

децембра 2011.године, даном ступања на снагу Закона 

о комуналним делатностима («Службени гласник РС» 

број 89/11). И Закон о комуналним делатностима који 

је на снази, као и раније важећи Закон о комуналним 

делатностима, прописује: да су комуналне 

делатности, поред осталих, снабдевање водом за 

пићем и пречишћавање и одвођење атмосферских и 

отпадних вода, као и да су наведене делатности од 

општег економског интереса у смислу прописа о 

заштити потрошача (члан 2. став 3. тач.1) и став 4.); 

да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама 

прописује начин обављања комуналне делатности, 

као и општа и посебна права и обавезе вршилаца 

комуналне делатности и корисника услуга на својој 

територији, укључујући и начин плаћања цене 

комуналне услуге, начин вршења контроле 

коришћења и наплате комуналне услуге, те да се 

одлука скупштине јединице локалне самоуправе, која 

прописује општа и посебна права и обавезе вршилаца 

комуналне делатности и корисника комуналних 

услуга, непосредно примењује на све уговорне односе 

вршилаца комуналне делатности са корисницима 

комуналних услуга као општи услови пословања 

(члан 13.ст.1.и2.) Законом су прописана начела и 

елементи за одређивање цена комуналних услуга 

(чл.25. и 26.), поред осталог, одређивања цена на 

начелу непостојања разлике у ценама између 

различитих категорија потрошача, сем ако се разлика 

заснива на различитим трошковима обезбеђивања 

комуналне услуге (члан 25. став 1. тачка 5), те да ако 

се за различите категорије корисника комуналних 

услуга примењују различити методи обрачуна, водиће 

се рачуна да цена буде сразмерна са трошковима 

пружања те услуге (члан 25. став 2.). 

 У спроведеном поступку Уставни суд је 

утврдио да су предметном Одлуком о водоводу и 

канализацији прописани 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 1.), да су корисници комуналних 

услуга физичка и правна лица и приватни 

предузетници који су прикључени на јавни водовод и 

канализацију у складу са законом и овом одлуком 

(члан 2. тачка 12.); да 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» (члан 4.); да се потрошња воде утврђује 

мерењем преко водомера, да је јединица за мерење 
утрошене воде метар кубни, односно 1000 литара, а 

да се за кориснике-физичка лица за које нема услова 

за уградњу водомера у складу са овом одлуком, 

потрошња воде за месец дана утврђује паушално у 

износу  од 8 кубних метара по члану домаћинстава 

(члан 29. ст.1. до 4.); да накнаду за пречишћавање и 

одвођење отпадних вода плаћају корисници јавне 

канализације и да висину накнаде за коришћење јавне 

канализације утврђује ЈКП «Водовод-Ваљево» уз 

сагласност градоначелника града Ваљева по једном 

кубном метру утрошене воде за пиће, односно по 

једном кубном метру упуштене индустријске воде 
(члан 58.). 

 Из наведених одредаба Одлуке произилази 

обавеза корисника услуга ЈП «Водовод-Ваљево» да 

плаћају накнаду за утрошену воду за пиће и за 

коришћење јавне канализације, према количини 

утрошене воде, а по цени која је за одговарајућу 

јединицу утрошене воде одређена актом јавног 

комуналног предузећа. Такође, сагласно наведеној 

Одлуци, корисници комуналне услуге коју пружа ЈП 

«Водовод – Ваљево» који имају потрошњу мању од 

пет метара кубних воде месечно, а који нису у  

насељеном месту Дивчибаре, немају посебно 

утврђену обавезу да плаћају накнаду за одржавање 

погонске спремности водовода. Међутим, када је реч 

о корисницима услуге у насељеном месту  Дивчибаре, 

оспореним чланом 37. Одлуке прописан је различит 

начин обрачуна накнаде за комуналну услугу Јавног 

комуналног предузећа тако што корисници који имају 

месечну потрошњу која је мања од пет (односно 

десет) кубних метара воде плаћају тзв. накнаду за 

одржавање погонске спремности водовода у  висини 

цене од пет (односно десет) кубних метара воде, а и 

када нису уопште користили воду (став 1.). Такође и 

корисници насељеног места Дивчибаре који имају 

месечну потрошњу изнад пет кубних метара воде – 

прво, немају обавезу да плаћају месечну накнаду за 

одржавање погонске спремности водовода, и друго, 

плаћају услугу према количини испоручене воде, али 

само под условом да им је месечна потрошња већа од 

пет кубних метара воде (став 2.). Како је оспореним 

чланом 37. Одлуке утврђена обавез плаћања посебне 

накнаде за  одржавање погонске спремности водовода 

једино за кориснике у насељеном месту Дивчибаре 

који имају потрошњу мању од пет (односно десет) 
кубних метара воде а да такву обавезу немају и 

остали корисници  ЈКП «Водовод-Ваљево» који имају 

потрошњу мању од пет (односно десет) кубних 
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метара воде, као и да остали корисници у насељеном 

месту Дивчибаре плаћају накнаду према количини 

утрошене воде само под условом да им је потрошња 

већа од пет кубних метара воде, а да такав услов није 

прописан за остале кориснике Јавног предузећа, 

оспореним чланом 37. Одлуке, по оцени Суда, обавеза 

корисника у насељеном месту Дивчибаре утврђена је 

супротно законом прописаним начелима за 

одређивање цена комуналних услуга, јер се за исте 

категорије потрошача одређује различит начин 

обрачуна, односно висина накнаде за комуналну 

услугу. Наиме, из наведених начела за образовање 

цена комуналних услуга, по схватању Суда, следи да 

се цене комуналних услуга одређују  на јединствен 

начин према свим потрошачима, као и да се 

различите цене могу утврдити само за различите 

категорије потрошача, под условом да се разлика 

заснива на различитим трошковима обезбеђивања 

комуналне услуге. Из  наведених разлога оспорени 

члан Одлуке, по оцени Суда, није у сагласности са 

законом. 

 Будући да, сагласно одредби члана 195. став 

2. Устава, статути, одлуке и сви други општи акти 

аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе 

морају бити сагласни са законом, то оспорени члан 

37. Одлуке није у сагласности ни са Уставом. 

 Уставни суд је, сагласно одредби плана 53. 

став 2. Закона о Уставном суду («Службени гласник 

РС» број 109/о7), одлучио без доношења решења о 

покретању поступка, јер је оценио да је у току 

претходног поступка правно стање потпуно утврђено 

и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за 

одлучивање. 

 Како је у овој ствари донео коначну одлуку, 

Уставни суд је, сагласно одредби члана 56. став 3. 

Закона о Уставном суду, одбацио захтев за «обуставу 

извршења» оспорених одредаба члана 37. Одлуке. 
 Полазећи од наведеног, Уставни суд је, на 

основу одредаба члана 45. тач.1) и 4) и члана 46. 

тачка 3) Закона о Уставном суду и члана 84. 

Пословника о раду Уставног суда («Службени 

гласник РС» бр. 24/08, 27/08 и 76/11), донео Одлуку 

као у изреци. 

 На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе 

члана 37. Одлуке из тачке 1. изреке престају да важе 

даном објављивања Одлуке Уставног суда у 

«Службеном гласнику Републике Србије». 
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ПРЕДСЕДНИК 

УСТАВНОГ СУДА 

др Драгиша Слијепчевић,с.р. 

 

 

3.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 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2011. годину (``Службени гласник града Ваљева``  

број 13/10, 10/11 и 12/11), Градоначелник града 

Ваљева дана 30.12.2011. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2011.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 13/10,10/11 и 12/11) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2, глава 015 - Остали расходи 

буџета, функционална класификација 490, економска 

класификација 482 - Порези,таксе,казне износ 

``65.079.869`` мења се износом 

``64.719.869``,економска класификација 483 - Судска 
извршења износ ``3.250.000`` мења се износом 

``3.610.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-695/11-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

4.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 

дана 30.12.2011. 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 13/10,10/11 и 12/11), 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 40.000 

динара на име обезбеђења средстава за сталне 

трошкове - трошкове платног промета. 

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

оквиру раздела 2, глава 015 - Остали расходи буџета, 
функционална класификација 490,економска 

класификација 421 - Стални трошкови-трошкови 

платног промета износ 40.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-658/2011-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
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5.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2011. 

годину (``Службени гласник  града Ваљева`` број 

13/10,10/11 и 12/11) Градоначелник града Ваљева 

дана 10.01.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства  у износу од 300.000 динара на 

име обезбеђења средстава за израду техничке 

документације за изградњу рециклажног центра. 

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

оквиру раздела 2, глава 010, функционална 

класификација 510, економска класификација 511 -

Рециклажни центар износ 300.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-7/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

6.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 
функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 481.300 динара 

Првој основној школи на име обезбеђења средстава за 

исплату јубиларних награда запосленим радницима за 

2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 201 - Прва основна школа, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 481.300. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-36/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

7.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 122.100 динара 

OШ Владика Николај на име обезбеђења средстава за 

исплату јубиларних награда запосленим радницима за 

2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 202 - ОШ Владика Николај, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 122.100. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-37/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

8.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 
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функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 56.500 динара ОШ 

Нада Пурић на име обезбеђења средстава за исплату 

јубиларних награда запосленим радницима за 2010. 

годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 204 - ОШ Нада Пурић, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 56.500. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-39/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

9.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 41.600 динара ОШ 

Милован Глишић на име обезбеђења средстава за 

исплату јубиларних награда запосленим радницима за 

2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 206 - ОШ Милован Глишић , 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 41.600. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-38/2012-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

10.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 157.500 динара 

OШ Десанка Максимовић на име обезбеђења 

средстава за исплату јубиларних награда запосленим 

радницима за 2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 207 - OШ Десанка 

Максимовић, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 416 - Награде,бонуси 

и остали расходи износ 157.500. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-40/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

11.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 29.000 на име 
обезбеђења средстава за исплату јубиларних награда 

запосленим радницима за 2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 212 - динара ОШ Здравко 

Јовановић Поћута, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 416 - Награде,бонуси 

и остали расходи износ 29.000. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-42/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

12.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства у износу од 265.000 динара 

OШ Свети Сава Попучке на име обезбеђења 

средстава за исплату јубиларних награда запосленим 

радницима за 2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 213 - Свети Сава Попучке, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 265.000. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-41/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

13.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 348.200 динара 
Техничкој школи на име обезбеђења средстава за 

исплату јубиларних награда запосленим радницима за 

2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 301 - Техничка школа, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 348.200. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-43/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

14.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града  

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 428.100 динара 

Економској школи на име обезбеђења средстава за 
исплату јубиларних награда запосленим радницима за 

2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 302 - Економска школа, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 428.100. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-44/2012-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

15.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
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14/11) Градоначелник града Ваљева дана 25.01.2012. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 230.500 динара 

Пољопривредној школи на име обезбеђења средстава 

за исплату јубиларних награда запосленим радницима 

за 2010. годину . 

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

оквиру раздела 3, глава 304 - Пољопривредна школа, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде,бонуси и остали 

расходи износ 230.500. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-45/2012-06 
Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

 

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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број  

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 27.01.2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства  у износу од 325.500 динара на 

име обезбеђења средстава за Пројекат ``Кад порастем 

бићу здрав``. 

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

оквиру раздела 3, уводи се глава 902 - Здравствена 

заштита, функционална класификација 760, 

економска класификација 424 - Пројекат ``Кад 

порастем бућу здрав`` износ 325.500 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-46/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

17.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. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11) Градоначелник града Ваљева дана 27.01.2012. 

године  донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 500.000 динара на 

име обезбеђења средстава за набавку минибуса. 

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

оквиру раздела 3, глава 704 - Социјална заштита, 

функционална класификација 090, економска 

класификација 512 - Комби возило износ 500.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-54/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 

 

18.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/10 и 

101/10), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 14. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2012. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/11) Градоначелник 

града Ваљева дана 20.02.2012. године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 02 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Стална буџетска резерва, 

одобравају се средства на име набавке опреме за 

потребе запослених у Ватрогасно спасилачком 

батаљону у Ваљеву и запослених у Дому здравља 
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Ваљево - Служби хитне медицинске помоћи у износу 

од 318.769,01 динара. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник Града и Градско 

веће, глава 011, 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:40-94/2012-06 

Зоран Јаковљевић,с.р. 
 

19.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 ), 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. - 

31.01.2012. године и то : 

 

1.По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу од 

407.780,00 ,а у дневном износу од 20.389,00динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном износу од 

326.224,00 , а у дневном износу од 16.311,00 динара. 

 

2.По детету 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

16.500,00 ,а у дневном износу 825,00 динара; 
-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 13.200,00 ,а у 

дневном износу 660,00 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 3.300,00 динара месечно 

,односно 165,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма 2.640,00 динара месечно,односно 132,00 

динара дневно. 

 

III 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о утврђивању цене услуга у 

Предшколској установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву 

број 38-12/2011-09 од 24.08.2011. године (''Сл.гласник 

града Ваљева'' бр. 12/2011). 

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Градска управа за  

друштвене делатности,финансије, 

имовинске и инспекцијске послове Ваљево 

 

Број :38-1/2012-09 

Датум 09.01.2012.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 
 

20.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 ), 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 01.02. - 

29.02.2012. године и то : 

 

1.По васпитној групи:  

-за целодневни боравак у месечном износу  од 

407.780,00 , а у дневном износу од 19.418,00 динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном  износу од 

326.224,00 ,а у дневном износу од 15.534,00 динара. 

 

2.По детету 

-за целодневни боравак у месечном износу од 

16.500,00 , а у дневном износу 786,00 динара; 
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-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма  у месечном износу од 13.200,00 ,а у 

дневном износу 629,00 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 3.300,00 динара месечно 

,односно 157,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма 2.640,00 динара месечно,односно 126,00 

динара дневно. 

 
III 

Ступањем на снагу овог Решења престаје да 

важи Решење о утврђивању цене услуга у 

Предшколској установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву 

број 38-1/2012-09 од 09.01.2012. године  

 

IV 

Решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Градска управа за друштвене 

делатности,финансије, имовинске и инспекцијске 
послове Ваљево 

Број :38-2/2012-09 

Датум: 01.02.2012.год. 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

21.На основу члана 109. став 3. Пословника 

Скупштине града Ваљева («Службени гласник града 

Ваљева» број 4/09), секретар Скупштине града 

Ваљева даје 

 

ИСПРАВКУ 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. годину 

 

У Одлуци о буџету града Ваљева («Службени 

гласник града Ваљева» број 14/11) у члану 4. - план 

расхода за 2012. годину - посебни део, уместо:  

 

« -раздео 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 010, функционална класификација 510 - 

Управљање отпадом, економска класификација 4512 - 

Трансфер станица у износу од 10.700.000 динара и  

-раздео 4 - Градска управа за локални развој, 

глава 007, функционална класификација 560 - Фонд за 

заштиту животне средине, економска класификација 

4512 - Трансфер станица у износу од 8.300.000 

динара», 

 

треба да стоји:  

 

« -раздео 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 010, функционална класификација 510 - 

Управљање отпадом, економска класификација 541 - 

Трансфер станица у износу од 10.700.000 динара и 

-раздео 4 - Градска управа за локални развој, 
глава 007, функционална класификација 560 - Фонд за 

заштиту животне средине, економска класификација 

541 - Трансфер станица у износу од 8.300.000 

динара». 

 

Остали делови Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину остају непромењени. 

 

Ову исправку објавити у «Службеном 

гласнику града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:40-123/2012-06 

Датум:24. фебруар 2012. године 

 

Секретар 

Скупштине града Ваљева 

Никола Илић,с.р. 

 

 

_____________________ 
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