
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  20 

 

16. децембар  2019. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

402. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17-други закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016 и 113/17-други закон), члана 4. Уредбе о критеријумима 

за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/16), члана 32. Одлуке о градској управи града 

Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 14/17 и 20/18), члана 32. Одлуке о заједничком правобранилаштву 

града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник града Ваљева'', број 13/18-

пречишћен текст), члана 13. Одлуке о оснивању Службе интерне ревизија града Ваљева број 011-64/2012-01 од 

12.12.2012.године и број 011-135/2018-01 од 19.12.2018.године и члана 14. Одлуке о оснивању Службе буџетске 

инспекције града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', број 6/17), на предлог начелника Градске управе града 

Ваљева, Градско веће града Ваљева на седници одржаној 05.12.2019.године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА, ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА, СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА И СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града 

Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева број 110-20/2018-01/2 од 04. 07. 2018. године, број 110-26/18-

01/2 од 12.09.2018. године, број 110-35/18-01/2 од 01.11.2018.године, број 110-42/2018-01/2 од 29.11.2018. године, 

број 110-1/19-01/2 од 24.01.2019.године, број 110-9/19-01/2 од 15.03.2019.године, број 110-10/19-01/2 од 

22.03.2019.године, број 110-13/19-01/2 од 14.05.2019. године, број 110-16/19-01/2 од 29.05.2019. годинe број 110-

23/2019-01/2 од 20.09.2019.године, 110-27/2019-01/2 од 29.10.2019.године и број 110-28/2019-01/2 од 19.11.2019. 

године у глави IV „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА“ у члану 17. мења се табела тако да гласи: 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

 

„ 

 Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 

Службеник на положају – II група 1 

Службеници извршиоци 235 

Самостални саветник 47 

Саветник 78 

Млађи саветник 38 

Сарадник 17 

Млађи сарадник 3 

Виши референт 48 

Референт 0 

Млађи референт 4 
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Укупно: 237 

Намештеници Број намештеника 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 18 

Пета врста радних места 3 

Шеста врста радних места 5 

Укупно: 26 

“ 

У глави V Радна места у Градској управи у делу Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине табела се мења и гласи: 

 

„Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине 

 

запослени 25 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 5 

Саветник 12 

Млађи саветник 6 

Намештеник -V 1 

Виши референт 1 

 

у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине радно место: ''Шеф Одсека за 

озакоњење'' мења се и гласи: 

'' 

Назив радног места: Шеф Одсека за озакоњење 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника 

Радно место за правне послове озакоњења Млађи саветник 1 

Радно место за послове урбанизма и озакоњења Млађи саветник 1 

Радно место за послове урбанизма, озакоњења и 

грађевинарства 

саветник 1 

Послови радног места: 

Организује рад Одсека и руководи извршавањем послова и задатака, пружа стручна упутства, координира, 

организује и надзире рад извршиоца у поступку издавања аката из надлежности Одсека; 

Доноси решења у управним стварима у првостепеном управном поступку из надлежности Одсека, а на основу 

овлашћења Начелника управе; 

Координира поступак спровођења озакоњења у складу са Законима и подзаконским актима; пружа стручну помоћ 

правним и физичким лицима; 

Припрема извештаје и информације о стању у области своје надлежности, пружа стручну помоћ у поступку 

издавања аката из надлежности Одсека; непосредно учествује у изради сложенијих аката из области озакоњења, 

непосредно учествује и обавља послове већег степена сложености; 

Дефинише стратешке, оперативне и радне циљеве одсека и спроводи поступак оцењивања службеника у својој 

организационој јединици; учествује у радним групама за израду нацрта одлука и аката из делокруга Одељења и 

Градске управе 

Врши координацију, остварује редовне контакте са јавним предузећима и другим државним органима у вези са 

обављањем послова Одсека и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелникиа градске управе. 

Компетентност: Стечено високо образовање из области архитектура или правне науке, на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих 

примера из праксе у области урбанизма које се стиче радним искуством у струци од 

најмање пет година, вештина да се при решавању сложених стручних проблема 

стечена знања стваралачки примене. 

 

-''радно место за канцеларијске послове у области озакоњења'' се брише и додаје се ново радно место које гласи: 

Назив радног места: Радно место за послове урбанизма, озакоњења и грађевинарства  

Звање Саветник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за озакоњење 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника 

   

Послови радног места: 

Непосредно учествује у обављању послова већег степена сложености при утврђивању испуњености  услова у 

поднетим захтевима и пријавама са сложенијом документацијом 

Утврђује испуњеност услова у поднетим пријавама, захтевима у области озакоњења објеката 

Обавља послове који се односе на спровођење планских докумената у озакоњењу; врши припрему нацрта и предлога 

аката из надлежности одсека 

Пружа помоћ и даје тумачење планског акта током јавног увида; контактира са странкама у поступку озакоњења и 

спровођења планских докумената, учествује у пружању стручне помоћи заинтересованим инвеститорима у вези са 

спровођењем планова у поступку из своје надлежности 

Израђује информације, извештаје и анализе из  делокруга свог рада, врши организацију уноса података из области 

урбанизма за потребе ГИС-а; обавља друге послове по налогу шефа одсека и руководиоца одељења 

Остварује редовне контакте са јавним предузећима и другим државним органима у вези са обављањем послова 

одсека 

Учествује у радним групама за израду нацрта Одлука и аката из делокруга одељења 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне или стручне области у оквиру образовно-

научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 3 

године радног искуства у струци 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли града Ваљева. 

 

Члан 3. 

Овај Правилник објавити на званичној интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs и у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 110-32/2019-01/2 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р 

 

 

 

 

 

 

http://www.valjevo.rs/
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403.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 02.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 5-Центар за културу, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 415 – 

Накнада трошкова за запослене износ ``510.000`` 

мења се износом ``465.000``; раздео 4, глава 5- Центар 

за културу, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 416-

Награде запосленима и остали посебни расходи износ 

``336.000`` мења се износом ``306.000``; раздео 4, 

глава 5- Центар за културу, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

465-Остале донације,дотације и трансфери износ 

``909.000`` мења се износом ``854.000``; раздео 4, 

глава 5 - Центар за културу, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти износ ``10.000.000`` 

мења се износом ``9.770.000``; раздео 4, глава 5 - 

Центар за културу, програм 1201, програмска 

активност 1201-0002, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

424-Специјализоване услуге износ ``1.900.000`` мења 

се износом ``1.715.000``; раздео 4, глава 5- Центар за 

културу, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ ``160.000`` 

мења се износом ``345.000``; раздео 4, глава 5-Центар 

за културу, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``2.300.000`` 

мења се износом ``2.530.000``; раздео 4, глава 5- 

Центар за културу, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

426-Материјал износ ``650.000`` мења се износом 

``780.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1192/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

404.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 02.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3-Градоначелник, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01,  економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``13.500.000`` мења се 

износом ``13.252.500``; раздео 4, глава 3-Матична 

библиотека Љ.Ненадовић, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

износ ``14.090.000`` мења се износом ``13.940.000``; 

раздео 4, глава 4-Народни музеј, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``16.760.000`` мења се 

износом ``16.610.000``; раздео 4, глава 5-Центар за 

културу, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, 411-економска класификација Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``12.706.000`` мења се износом ``12.456.000``; раздео 

4, глава 7-Завод за заштиту споменика, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``12.090.000`` мења се 

износом ``11.390.000``; раздео 5-Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општине Љиг, 

Лајковац,Мионица и Осечина програм 0602, 

програмска активност 0602-0004, функционална 

класификација 330, извор финансирања 01, економска 

класификација 411- Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``5.830.000`` мења се 

износом ``5.430.000``; раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 
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финансирања 01, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``206.129.466`` мења се износом ``208.026.966``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1193/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

405.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/18, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 02.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3-Градоначелник, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``13.252.500`` мења се 

износом ``12.550.000``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``3.835.071,41`` мења се износом 

``4.537.571,41``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1194/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

406.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 05.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4, глава 2-ПУ Милица 

Ножица, програм 2001, програмска активност 2001-

0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-

Машине и опрема износ ``9.860.000`` мења се 

износом ``9.455.745``, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ ``4.500.000`` 

мења се износом ``4.904.255`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1210/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

407.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 06.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/2018,11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4, глава 7 – Завод за 

заштиту споменика, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, извор финансирања 01, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 415-Накнада трошкова за запослене 

износ ``280.000`` мења се износом ``270.000``, 

економска класификација 421-Стални трошкови износ 

``1.200.000`` мења се износом ``1.192.000``, економска 

класификација 416- Награде запосленима и остали 

посебни расходи износ ``535.000`` мења се износом 

``553.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1216/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 



Страна 6                                                           Службени гласник града Ваљева    16. децембар  2019. године    Број 20 

408.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 06.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр. 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 10-Абрашевић, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ``60.000`` мења се износом 

``55.000``, економска класификација 426-Материјал 

износ ``160.000`` мења се износом ``145.000``, 

економска класификација 512-Машине и опрема 

износ ``230.000`` мења се износом ``207.000``, раздео 

4, глава 10-Абрашевић, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, економска класификација 414-Социјална давања 

запосленима износ ``0`` мења се износом ``1.000``; 

раздео 4, глава 10-Абрашевић, програм 1201, 

програмска активност 1201-0003, функционална 

класификација 820, економска класификација 423-

Услуге по уговору ``2.160.000`` мења се износом 

``2.202.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1217/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

409.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 06.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр. 20/2018,11/19 и 16/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 10-Абрашевић, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``1.493.000`` мења се износом 

``1.353.000``; раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска класификација 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``2.185.071,41`` мења се износом ``2.325.071,41``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1218/19-06 

Др  Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

410.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 06.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018,11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 2002, програмска активност 2002-

0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 422-

Трошкови путовања износ ``31.959.000`` мења се 

износом ``31.819.000``; програм 2002, програмска 

активност 2002-0001, функционална класификација 

912, извор финансирања 01, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ 

``17.224.000`` мења се износом ``17.364.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1220/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

411.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07, 83/14 - 

др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 
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– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 10.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација 541-Набавка земљишта 

износ ``65.000.000`` мења се износом ``63.000.000``; 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``1.996.071,41`` мења 

се износом ``3.996.071,41``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1223/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

412.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 13.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, програмска активност 

1801-0001, функционална класификација 721, 

економска класификација 464-511-Машине и опрема 

износ ``31.092.000`` мења се износом ``28.300.000``, 

економска класификација 464-423-Услуге по уговору 

износ ``0`` мења се износом ``839.000``; економска 

класификација 464-424- износ ``0`` мења се износом 

``1.953.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1255/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

413.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 13.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0901, програмска активност 0901-

0006, функционална класификација 070, извор 

финансирања 01,  економска класификација 472-

Накнаде за социјалну из буџета  износ ``37.116.000`` 

мења се износом ``36.966.000``; програм 0901, 

програмска активност 0901-0001, функционална 

класификација 040, извор финансирања 01, економска 

класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета износ ``27.480.000`` мења се износом 

``27.630.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1256/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

414.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018, 11/19, 16/19), Градоначелник града Ваљева 

дана 13.12.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 



Страна 8                                                           Службени гласник града Ваљева    16. децембар  2019. године    Број 20 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018, 11/19 и 16/19) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0003, функционална класификација 170, извор 

финансирања 01, економска класификација 611-

Отплата главнице банкама износ ``26.000.000`` мења 

се износом ``25.400.000``; раздео 4-Градска управа 

града Ваљева, програм 1102, програмска 

класификација 1102-0001, функционална 

класификација 640, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ``0`` мења се износом 

``600.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1257/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

415.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/18, 11/19 

и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

02.12.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19), 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 

’’1.550.000’’ динара за електричну енергију за јавну 

расвету. 

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

оквиру раздела 4- Градска управа града Ваљева, 

програм 1102, програмска активност 1102-0001, 

функционална класификација 640, економска 

класификација 421-Стални трошкови у износу од 

``1.550.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1188/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

416.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/18, 11/19 

и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

02.12.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19), 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 ’’702.500’’ 

динара за плате, додатке и накнаде запослених 

(зарада) Градске управе града Ваљева. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа Града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 411-Плате, додатака и накнада 

запослених (зарада) у износу од ``702.500`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1195/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

417.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/18, 11/19 

и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

04.12.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18, 11/19 и 16/19), 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 

’’1.650.000’’ динара за услуге по уговору Градске 

управе града Ваљева. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа Града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 
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класификација 423-услуге по уговору у износу од 

``1.650.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1203/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

418.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018, 

11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

06.12.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18,11/19 и 16/19), 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 ’’140.000’’ 

динара за Центар за неговање традиционалне културе 

``Абрашевић``. 

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

оквиру раздела 4, глава 10-Абрашевић, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01,  

економска класификација 414-Социјална давања 

запосленима у износу од ``67.000`` и раздела 4, глава 

10-Абрашевић, програм 1201, програмска активност 

1201-0003, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01,  економска класификација 423-

Услуге по уговору у износу од ``73.000` . 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1219/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

419.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за  2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018 и 

11/19), Градоначелник града Ваљева дана 06.12.2019. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18,11/19 и 16/19), 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 ’’189.000’’ 

динара за солидарне помоћи ОШ „Прота Матеја 

Ненадовић“ и поправку котла у ОШ „Милош 

Марковић“ Лесковице. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, прогрмаска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима у 

износу од ``67.500`` динара и економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање у 

износу од ``122.500`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1221/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

420.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018, 

11/19 и 16/19), Градоначелник града Ваљева дана 

06.12.2019. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18,11/19 и 16/19), 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 

’’1.828.000’’ динара за социјална давања запосленима, 

награде, бонусе и остале расходе, сталне трошкове, 

текуће поправке и одржавање Градске управе града 

Ваљева. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима у 

износу од ``610.000`` динара; раздео 4-Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација 416-Награде бонуси и 
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остали расходи у износу од ``420.000`` динара; раздео 

4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање у износу од ``450.000`` 

динара; раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 421-Стални трошкови у износу од 

``348.000`` динара; 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1224/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

421.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 

и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18, 

11/19 и 16/19) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 

.За износ средстава обезбеђених на основу Уговора о 

донаторству бр. 40-894/2019-02 од 03.09.2019. године 

закљученог између Сталне конференције градова и 

општина и Града Ваљева а  која  су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 293 од 

15.11.2019. године, као Текуће донације међународних 

организација, повећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за „5.573.599,79“ 

динара.   

2.Увећати укупне приходе за износ „5.573.599,79” 

динара на позицији економска класификација 732141- 

Текуће донације од међународних организација у 

корист нивоа градова, извор финансирања 06, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе  за износ „5.573.599,79” 

динара,  раздео 4, програм 3, уводи се пројекат 1501-

П1:“Иновативне инклузивне иницијативе“ 

функционална класификација 490, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

„54.063,02” динара, 422-Трошкови путовања- 

„141.033,96” динара, 423-Услуге по уговору износ 

„5.337.367,90” динара, 426-Материјал износ 

„41.134,91” динара. 

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

финансирање пројекта спровођење јавног рада 

``Иновативне инклузивне иницијативе ``. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

Број:40-1209/19-06 

Датум:04.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

422.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18, 11/19 и 16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  
 

1.За износ средстава, обезбеђених на основу Уговора 

о туристичком посредовању које је Туристичка 

организација Ваљево закључила са станодавцима за 

посредовање а у складу са Уредбом о условима и 

начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

унапређења туристичког промета домаћих туриста на 

територији Републике Србије, која су пренета на 

рачун града Ваљева као Приход од продаје добара и 

услуга од стране тржишних организација у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’20.000’’ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’20.000’’ динара 

на позицији економска класификација 742 141 - 

Приход од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова, 

извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’20.000’’ динара, 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 4, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ ’’18.000’’, 

програмска активност 1502-0002, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ ’’2.000’’ 

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

складу са Уредбом о условима и начину доделе и 

коришћења средстава за подстицање унапређења 

туристичког промета домаћих туриста на територији 

Републике Србије, према Уговорима о туристичком 

посредовању које је Туристичка организација Ваљево 

закључила са станодавцима. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1222/19-06 

Датум:06.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

423.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 

и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18, 

11/19 и 16/19) Градоначелник града Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  
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1За износ средстава обезбеђених на основу Уговора о 

донаторству бр. 81248765 од 30.10.2019. године 

закљученог између Немачке организације за 

међународну сарадњу и Града Ваљева а која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 307 од 29.11.2019. године, као Текуће 

донације међународних организација, повећати 

укупан износ текућих прихода и износ текућих 

расхода за „1.808.740,13“ динара.  

2.Увећати укупне приходе за износ „1.808.740,13” 

динара на позицији економска класификација 732141- 

Текуће донације од међународних организација у 

корист нивоа градова, извор финансирања 06, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе  за износ „1.808.740,13” 

динара, раздео 4, програм 3, уводи се пројекат 1501-

П2:“Више шанси за боље могућности запошљавања у 

западној Србији“ функционална класификација 490, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ „1.785.294,13” динара, 426-Материјал износ 

„23.446,00” динара. 

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

финансирање пројекта спровођење јавног рада `` 

Више шанси за боље могућности запошљавања у 

западној Србији ``. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-1225/19-06 

Датум:06.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

424.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана  49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18, 11/19 и 16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. 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 2019. годину 

за припремни предшколски програм закљученог 

између Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Града Ваљева, број 40-103/2019-09 а која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 306 од 28.11.2019. године као Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’2.754.902’’  

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’2.754.902’’ 

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 ’’2.754.902’’  

динара, раздео 4, глава 2 - ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’1.400.000,00’’ динара, економска класификација 423- 

Услуге по уговору износ ’’300.000“ динара, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

’’100.000“ динара, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ’’200.000,00’’ 

динара, економска класификација 426-Материјал 

износ ’’754.902,00’’ 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``. 

 

Број:40-1230/19-06 

Датум:10.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

425.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18, 

11/19 и 16/19) Градоначелник града Ваљева издаје 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Решења о преносу средстава Министарства 

културе и информисања број 451-04-3979/2019-02 

која  су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 296 од 18.11.2019. године  као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за  “184.161“ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “184.161“ динара 

на позицији економска класификација 733 144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, извор финансирања 07,  у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ „184.161” динара, 

раздео 4, глава 7-Завод за заштиту споменика културе, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, 424-

Специјализоване услуге-Министарство културе износ 

„184.161” динара. 
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4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

суфинансирање пројекта: „Конзерваторски радови на 

санацији фасаде цркве преноса моштију св. Николе у 

Рабровици“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1231/19-06 

Датум:10.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

426.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18 и 

11/19) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  
 

1.На основу Решења Кабинета министра без 

портфеља задуженог за регионални развој и 

координацију рада јавних предузећа, додељена су 

средстава Граду Ваљеву и Земљорадничкој задрузи 

Воћари 014 Тубравић за реализцију Програма 

подршке спровођењу мера равномерног регионалног 

развоја кроз учешће државе у економско-

финансијским подстицајима за земљорадничке и 

пољопривредне задруге у 2019. години на целокупној 

територији Републике Србије, а нарочито у 

Нишавском, Топличком, Пиротском, Јабланичком, 

Пчињском управном округу и Аутономној Покрајини 

Косово и Метохија. Средства су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 312 од 

04.12.2019. године као Текући наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа градова. За износ 

обезбеђених средстава повећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за 

„7.263.750” динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „7.263.750” 

динара на позицији економска класификација 733 

144-Текући наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа градова, извор финансирања 07, у 

билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ „7.263.750” 

динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 5, програмска активност 0101-0002, 

функционална класификација 421, уводи се 

економска класификација 481-Дотације невладиним 

организацијама износ „7.263.750“ динара. 

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

реализцију Програма подршке спровођењу мера 

равномерног регионалног развоја кроз учешће државе 

у економско-финансијским подстицајима за 

земљорадничке ипољопривредне задруге у 2019. 

Години на целокупној територији Републике Србије, а 

нарочито у Нишавском, Топличком, Пиротском, 

Јабланичком, Пчињском управном округу и 

Аутономној Покрајини Косово и Метохија а према 

Уговору закљученим између Кабинета министра без 

портфеља задуженог за регионални развој и 

координацију рада јавних предузећа, Града Ваљева и 

Земљорадничке задруге Воћари 014 Тубравић. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-1253/19-06 

Датум:13.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

427.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12,  62/13 – испр, 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 1/17-

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18,11/19,16/19) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених капиталним 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Уговора о правима и обавезама 

канцеларије за управљање јавним улагањима и града 

Ваљева у реализацији пројекта адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања објекта здравствене 

заштите-Дом здравља бр.40-801/2019-01 од 

09.08.2019. године а која  су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 311 од 

03.12.2019. године  као Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’17.394.150,21’’  

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’17.394.150,21’’ 

динара на позицији економска класификација 733241 

- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’17.394.150,21’’ 

динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 12, уводи се пројекат 1801-П2, 

функционална класификација 740, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ’’17.394.150,21’’ динара.  

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

финансирање Пројекта ’’Адаптација,санација и 

инвестиционо одржавање објекта здравствене 

заштите-Дом здравља Ваљево’’. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1254/19-06 

Датум:13.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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428.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 53. став 1. тачка 9) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (''Службени гласник града Ваљева'' број 

20/2018) и Решења о исплати средстава за 

финансирање редовног рада политичких субјеката у 

периоду 01.01.2019. године – 31.12.2019. године број 

40-104/2019-01 од 05. 02. 2019. године, Градоначелник 

града Ваљева дана 02.12.2019. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.12.2019. године – 31.12.2019. године 

 

1. Исплата средстава за период 01.12.2019.год.-

31.12.2019.год. за финансирање редовног 

рада политичких субјеката који су освојили 

мандате одборника у Скупштини града 

Ваљева на изборима одржаним дана 

24.04.2016.год., а која су планирана чланом 9. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 20/2018), 

у разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, 

програмска класификација 2101-0001, 

економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама, ће се вршити 

према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за децембар Исплата 12/2019 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 88.878,00 88.878,00 

СНС-77% 20 68.436,00 68.436,00 

ПУПС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

НС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

ПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СДПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 66.211,00 66.211,00 

СПС-84% 15 55.617,00 55.617,00 

ЈС-11% 2 7.283,00 7.283,00 

СНП-5% 1 3.311,00 3.311,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 20.986,00 20.986,00 

ДС  20.986,00 20.986,00 

Доста је било-5,88% 3 15.895,62 15.895,62 

Укупно 51 191.970,62 191.970,62 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3. Ово решење доставити: 

 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1186/2019-01 

Датум: 02.12.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 
 

 

 

 

__________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

402. Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске 

инспекције града Ваљева 

1 

403. Одлука о промени апропријације број:40-1192/19-06 4 

404. Одлука о промени апропријације број:40-1193/19-06 4 

405. Одлука о промени апропријације број:40-1194/19-06 5 

406. Одлука о промени апропријације број:40-1210/19-06 5 

407. Одлука о промени апропријације број:40-1216/19-06 5 

408. Одлука о промени апропријације број:40-1217/19-06 6 

409. Одлука о промени апропријације број:40-1218/19-06 6 

410. Одлука о промени апропријације број:40-1220/19-06 6 

411. Одлука о промени апропријације број:40-1223/19-06 6 

412. Одлука о промени апропријације број:40-1255/19-06 7 

413. Одлука о промени апропријације број:40-1256/19-06 7 

414. Одлука о промени апропријације број:40-1257/19-06 7 

415. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1188/2019-06 8 

416. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1195/2019-06 8 

417. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1203/2019-06 8 

418. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1219/2019-06 9 

419. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1221/2019-06 9 

420. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1224/2019-06 9 

421. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1209/19-06 
10 

422. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1222/19-06 
10 

423. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1225/19-06   
10 

424. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1230/19-06   
11 

425. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1231/19-06  
11 

426. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1253/19-06  
12 

427. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број: 40-

1254/19-06  
12 

428. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.12.2019. године – 31.12.2019. године 
13 

 

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Ђорђе Павловић, секретар Скупштине града Ваљева 
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