
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIX    БРОЈ  3 

 

5. април  2018. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

85. На основу члана 8. Одлуке о радном времену 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 9/17-

пречишћен текст), Градско веће града Ваљева, на 

седници одржаној на дан 05. 04. 2018. донело је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

1. У дане Васкршњих празника и то: 6, 7, 8. 

и 9. априла 2018. године радно време 

угоститељских објеката  прописано 

Одлуком о радном времену (''Службени 

гласник града Ваљева'' број 9/17-

пречишћен текст) продужава се за два 

часа, с тим што радно време ноћних 

барова и дискотека на може трајати дуже 

од 04 часа наредног дана. 

2. Ово решење објавити у ''Службеном 

гласнику града Ваљева''. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:112-298/2018-01/5 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

86.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 83/14), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 

и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 15/16), 

и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 26.03.2018. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4- Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 13, економска 

класификација 541-Набавка земљишта износ 

``90.000.000`` мења се износом ``84.866.058,09``; 

раздеo 4, глава 9-Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 13, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``440.000`` мења се 

износом ``5.573.941,91``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-291/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

87.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 83/14), члана 

2. и 61. Закона о буџетском систему (``Службени 

гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16 

и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08, 15/16), 

и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17), Градоначелник града Ваљева дана 28.03.2018. 

године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4 - Градска управа града Ваљева, програм 1101, 

програмска активност 1101-0001, функционална 

класификација 620, извор финансирања 01, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

``400.000`` мења се износом ``0``, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``2.808.700`` мења се износом ``3.208.700``. 

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:40-299/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

88.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 

15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17) Градоначелник града Ваљева дана 15.03.2018. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од 500.000 динара за 

суфинансирање програма од јавног интереса у 

области заштите лица са инвалидитетом. 

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

оквиру раздела 4 - Градска управа града Ваљева, 

програм 0901, програмска активност 0901-0003, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 481-Дотације невладиним 

организацијама у износу од 500.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-236/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

89.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр. 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/17) Градоначелник града Ваљева дана 

23.03.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства за Ватрогасно - 

спасилачку чету Ваљево ради набавке зимске опреме 

у износу од "111.620" динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602-

0010, функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од "111.620" динара. 

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:40-284/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

90.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 

15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17) Градоначелник града Ваљева дана 26.03.2018. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’200.000’’ динара 

Ватерполо клубу „Валис“. 

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

оквиру раздела 4, програм 1301, програмска 

активност 1301-0001, функционална класификација 

810, економска класификација 481-Дотације 

спортским организацијама у износу од ’’200.000’’ 

динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-288/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

91.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 

15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17) Градоначелник града Ваљева дана 28.03.2018. 

године донео је: 
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РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕРЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’400.000’’ динара 

Градској управи.  

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

оквиру раздела 4, Градска управа града Ваљева, 

програм 1101, програмска активност 1101-0001, 

функционална класификација 620, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти у 

износу од ’’400.000’’ динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-297/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

92.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 

15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/17) Градоначелник града Ваљева дана 

28.03.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства за санирање штете 

настале услед пожара у износу од "353.275" динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602-

0010, функционална класификација 160, економска 

класификација 484 – Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од "353.275" динара. 

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:40-298/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

93.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 

15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/17) Градоначелник града Ваљева дана 03.04.2018. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’30.500’’ динара 

Женском рукометном клубу „Металац 2015“.  

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

оквиру раздела 4, програм 1301, програмска 

активност 1301-0001, функционална класификација 

810, економска класификација 481-Дотације 

спортским организацијама у износу од „30.500’’ 

динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-328/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

94.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр. 

19/08, 15/16) и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2018. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/17) Градоначелник града Ваљева дана 

04.04.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства за санирање штете 

настале услед пожара у износу од "194.350" динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602-

0010, функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од "194.350" динара. 
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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:40-330/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

95.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 

103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 

19/08, 15/16) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 14/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Споразума о коришћењу трансферних 

средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину 

за припремни предшколски програм закљученог 

између Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Града Ваљева, број 40-83/2018-09 а која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 39 од 28.02.2018. године као Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’2.840.361’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’2.840.361’’ 

динара на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’2.840.361’’ 

динара, раздео 4, глава 3 - ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’1.888.577,23’’ динара, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ’’126.920’’ динара, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’6.000’’ динара, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ’’11.682’’ динара 

и економска класификација 426-Материјал износ 

’’807.181,77’’ динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

остваривање припремног предшколског програма у 

ПУ Милица Ножица. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-269/18-06 

 

Датум:19.03.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

96.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 

103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 

19/08, 15/16) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 14/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених Уговорима о 

донаторству која су пренета на рачун Модерне 

галерије Ваљево, као Текући добровољни трансфер од 

физичких и правних лица у корист нивоа градова, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за “35.000“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “35.000“ динара на 

позицији економска класификација 744 141 - Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова, извор финансирања 08, у 

билансу прихода, средства из осталих извора 

финансирања буџетских корисника. 

3.Увећати укупне расходе за износ “35.000“ динара, 

раздео 4, глава 10-Модерна галерија, програм 13, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ’’11.000’’ динара, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ’’2.000’’ динара и економска 

класификација 515-Нематеријална имовина износ 

’’22.000’’ динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити у 

складу са уговорима о донаторству. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-296/18-06 

 

Датум:28.03.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

__________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

85. Решење о одређивању радног времена 1 

86. Одлука о промени апропријације број:40-291/18-06 1 

87. Одлука о промени апропријације број:40-299/18-06 1 

88. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-236/2018-06 2 

89. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-284/2018-06 2 

90. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-288/2018-06 2 

91. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-297/2018-06 2 

92. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-298/2018-06 3 

93. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-328/2018-06 3 

94. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-330/2018-06 3 

95. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-269/ 

18-06 
4 

96. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-296/ 

18-06 
4 
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