
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 
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25.  јун  2020. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

107. На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу 

ризика од катастрофа и управљању ванрeдним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/18), 

члана 6. Одлуке о организацији и функционисању 

цивилне заштите на територији града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 5/13), члана 

44. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон, 48/18 и Одлука УС РС 

81/20) и члана 53. Статута града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 5/19), на предлог Штаба 

за ванредне ситуације града Ваљева од 

25.6.2020.године, Градоначелник града Ваљева, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

I Проглашава се ванредна ситуација на целој 

територији града Ваљева због последица изазваних 

екстремно великим кишним падавинама и појавом 

бујичних вода, ради санирања оштећених објеката 

инфраструктуре. 

 

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:011-57/2020-01 

Датум:25.6.2020.године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

108.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 19.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 472-Накнада из буџета за социјалну 

заштиту износ ``3.188.000`` мења се износом 

``3.138.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ``3.500.000`` мења се износом ``3.550.000`` 

динара. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-657/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

109.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 17.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 6-Mеђуопштински историјски архив, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``352.000`` мења 
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се износом ``335.000``; раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 6-Mеђуопштински историјски 

архив, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ``200.000`` мења се износом 

``190.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 6-Mеђуопштински историјски архив, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 416-Награде запосленима и остали 

посебни расходи износ ``540.000`` мења се износом 

``567.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-654/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

110.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 08.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``46.500.348`` мења се 

износом ``44.878.348``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0010, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Стална буџетска 

резерва износ ``1.577.047,61`` мења се износом 

``3.199.047,61``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-559/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

111.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 08.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3 – Градоначелник, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``16.358.800`` мења се износом ``15.500.400``; раздео 

4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0010, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Стална буџетска резерва износ ``718.647,61`` мења се 

износом ``1.577.047,61``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-558/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

112.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 04.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``49.190.108`` мења се 

износом ``48.896.348``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 
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резерва износ ``969.540,38`` мења се износом 

``1.263.300,38``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-538/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

113.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 04.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``48.000.348`` мења се 

износом ``46.500.348``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``969.540,38`` мења се износом 

``2.469.540,38``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-542/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

114.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 04.06.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``48.896.348`` мења се 

износом ``48.000.348``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``969.540,38`` мења се износом 

``1.865.540,38``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-540/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

115.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3 – Градоначелник, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``18.000.000`` мења се износом ``16.358.800``; раздео 

4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0010, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Стална буџетска резерва износ ``779.067,71`` мења се 

износом ``2.420.267,61``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-501/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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116.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 8-Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0003, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``2.500.000`` мења се износом ``2.250.000``; раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, глава 8-Модерна 

галерија, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``280.000`` мења се износом 

``530.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-494/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

117.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``49.986.108`` мења се 

износом ``49.190.108``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``1.400.000`` мења се износом 

``2.196.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-491/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

118.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 18.05.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 472-Накнада за социјалну заштиту из 

буџета износ ``3.200.000`` мења се износом 

``3.188.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 426-Материјал износ ``54.030.000`` 

мења се износом ``54.042.000`` динара. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-467/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

119.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 
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Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 18.05.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2001, 

програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 415-Накнада трошкова за запослене 

износ ``13.800.000`` мења се износом ``12.420.000``; 

раздео 4 – Градска управа града Ваљева, глава 2-ПУ 

Милица Ножица, програм 2001, програмска активност 

2001-0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 426-

Материјал износ ``52.650.000`` мења се износом 

``54.030.000`` динара. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-466/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

120.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 11.05.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``52.790.108`` мења се 

износом ``49.986.108``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0010, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Стална буџетска 

резерва износ ``777.509.05`` мења се износом 

``3.581.509,05``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-440/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

121.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 27.04.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``56.835.000`` мења се 

износом ``52.790.108``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``1.400.000`` мења се износом 

``5.444.892``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-351/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић ,с.р. 

 

122.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 27.04.2020. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 
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Ваљева`` број 21/2018 и 2/2020) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0701, програмска активност 0701-

0002, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``63.150.000`` мења се 

износом ``56.835.000``; пројекат 0602-П4: 

„Спровођење мера популационе политике“, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``4.436.086`` мења се 

износом ``6.169.800``; економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ``14.784.022`` 

мења се износом ``19.365.308`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-350/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

123.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 16.06.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. .Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 која је настала као последица 

поплаве у износу од „66.299“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од „66.299“ 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:40-645/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

124.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 16.06.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

накнаду штете породицама лица која су преминула од 

последица болести  COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 у износу од „480.000,00“ динара. 

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

оквиру  раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете за породице лица 

која су од последица болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 износу од „480.000,00“ 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:40-644/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

125.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 08.06.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, глава 001, програм 0602, 

програмска активност 0602-0010, функционална 



Страна 7  Службени гласник града Ваљева 25. jун   2020. године Број  10 

  

класификација 160, економска класификација 499 – 

Стална буџетска резерва, одобравају се средства за 

извештавање у току вандредног стања у износу од 

„1.530.000“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 423–Услуге по уговору у износу од 

„1.530.000“ 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:40-561/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

126.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 08.06.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

извештавање у току вандредног стања у износу од 

„950.400“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 423–Услуге по уговору у износу од 

„950.400“ 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:40-560/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

127.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за  2020. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 27.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„60.020“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 426–Материјал у износу од „60.020“ 

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:40-507/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

128.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 26.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 
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извештавање у току вандредног стања у износу од 

„1.641.600“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 423–Услуге по уговору у износу од 

„1.641.600“ 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:40-502/2020-06 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

129.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 18.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

накнаду штете породицама лица која су преминула од 

последица болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 у износу од „293.641,44“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете за породице лица 

која су од последица болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 износу од „293.641,44“ 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:40-464/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

130.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 18.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„424.800“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 426–Материјал у износу од „424.800“ 

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:40-462/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

131.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 11.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„1.664.000“ динара. 



Страна 9  Службени гласник града Ваљева 25. jун   2020. године Број  10 

  

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге у износу 

од „1.664.000“ 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:40-442/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

132.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за  2020. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 11.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

накнаду штете породицама лица која су преминула од 

последица болести  COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 у износу од „420.000“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 484–Накнада штете за породице лица 

која су од последица болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2 износу од „420.000“ 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:40-441/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

133.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 08.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„444.000“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 426–Материјал у износу од „444.000“ 

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:40-403/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

134.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 07.05.2020. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„398.690,95“ динара. 

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у 
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оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 426–Материјал у износу од 

„398.690,95“ 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:40-369/2020-06 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

135.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за  2020. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 21/2019 и 

2/2020), Градоначелник града Ваљева дана 04.05.2020. 

године  донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„1.591.800“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 424–Специјализоване услуге у износу 

од „933.120“ динара;. раздела 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0010, функционална класификација 160, 

економска класификација 425–Текуће поправке и 

одржавање у износу од „82.680“ динара; раздела 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0010, функционална 

класификација 160, економска класификација 426–

Материјал у износу од „576.000“ 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:40-363/2020-06 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

136.На основу члана 70. (``Службени гласник РС`` 

број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 7. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2020. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 01.04.2020. године 

донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 

„1.548.000“ динара. 

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

оквиру  раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 426–Материјал у износу од 

„1.548.000“ 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:40-316/2020-06 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

137. основу члана 70. (``Службени гласник РС``број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 

72/2019), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 7. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2020. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 25.03.2020. године 

донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

спречавање ширења вируса COVID-19 у износу од 
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„240.000“ динара. 

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

оквиру раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 426–Материјал у износу од „240.000“ 

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:40-305/2020-06 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

138.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 04.06.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’896.000“ 

динара за реализацију мере „Ревитализација локалних 

месних заједница и организација садржаја и 

подстицање сарадње свих генерација“ у оквиру 

пројекта „Спровођење мера популационе политике“. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, пројекат 0602-П4, функционална 

класификација 130, економска класификација 512-

Машине и опрема у износу од ``896.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-541/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

139.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 04.06.2020. године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’293.760“ 

динара за „изградњу сквера у Насељу Колубара 2“. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, пројекат 0602-П4, функционална 

класификација 130, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти у износу од ``293.760`` 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-539/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

140.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 04.06.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

’’1.500.000“ динара за накнаде штете“. 

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 490, економска 

класификација 485-Накнаде штете у износу од 

``1.500.000`` динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-543/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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141.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’446.000’’ 

динара за услуге по уговору Дома здравља. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801, програмска активност 1801-0001, 

функционална класификација 740, економска 

класификација 423-Услуге по уговору у износу од 

``446.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-492/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

142.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’350.000’’ 

динара за плаћање ПДВ-а за санитетско возило Дома 

здравља Ваљево. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801, програмска активност 1801-0001, 

функционална класификација 740, економска 

класификација 512-Машине и опрема у износу од 

``350.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-493/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

143.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 

’’80.459,62“ динара за социјална давања запосленима 

Скупштине града Ваљева. 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, уводи се економска класификација 

414-Социјална давања запосленима у износу од 

``80.459,62`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-496/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

144.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 26.05.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’350.000’’ 

динара за услуге по уговору Модерне галерије. 

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

оквиру раздела раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 8-Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ од 

’’350.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-495/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

145.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града 

Ваљева дана 27.04.2020. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’ 

4.044.892’’ динара за зграде и грађевинске објекте и 

машине и опрему у оквиру пројекта „Спровођење 

мера популационе политике“. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, пројекат 0602-П4, функционална 

класификација 130, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти у износу од ``820.892`` 

динара; економска класификација 512- Машине и 

опрема износ ``3.224.000`` динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-352/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

146.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Закључака Владе Републике Србије бр. 401-

3660/2020 од 07.05.2020. године и бр. 401-4330/2020 

од 28.05.2020. године а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 146 од 

28.05.2020. године и  165 од 16.06.2020. године као  

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за “642.858“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “642.858“ 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 “642.858“ динара, 

раздео 4, програм 13, уводи се пројекат 1201-П12, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 472-Накнаде из буџета-помоћ лицима 

која самостално обављају уметничку или другу 

делатност у области културе 

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

финансирање пројекта „Превенција и ублажавање 

последица насталих услед болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV2, помоћ лицима која 

самостално обављају уметничку или другу делатност 

у области културе“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

Број: 40-653/2020-06 

Датум:17.06.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

147.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  
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1.За износ средстава обезбеђених на основу Уговора о 

донаторству бр. 23/20 од 18.05.2020. године која  су 

пренета на рачун Интернационалног уметничког 

студија Трнавац изводом број 14 од 20.05.2020. 

године као Текући добровољни трансфери физичких 

и правних лица, повећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за  „15.000“ динара.   

2.Увећати укупне приходе за износ „15.000“ динара 

на позицији економска класификација 744140- Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова, извор финансирања 08, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „15.000“ динара, 

раздео 4, глава 9-Интернационални уметнички студио 

Трнавац, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 08, економска класификација 483-

Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

„15.000“ динара, средства из осталих извора. 

4. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-562/2020-06 

Датум:08.06.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

148.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених на основу уплата 

која су пренета на подрачун Град Ваљево–донација 

против ширења COVID -19 изводом број 23 од 

19.05.2020. године, као Текући добровољни 

трансфери физичких и правних лица, повећати укупан 

износ текућих прихода и износ текућих расхода за 

„50.000“ динара.  

2.Увећати укупне приходе за износ „50.000“ динара 

на позицији економска класификација 744140- Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова, извор финансирања 08, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „50.000“ динара, 

раздео 4, програм 12, пројекат „1801-П4 Помоћ 

здравственим установама и грађанима Ваљева за 

борбу против болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2“, функционална класификација 740, 

извор финансирања 08, економска класификација 464-

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања износ „50.000“ динара, средства из осталих 

извора. 

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

финансирање пројекта: “Помоћ здравственим 

установама и грађанима Ваљева за борбу против 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-510/2020-06 

Датум:28.05.2020. године 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

149.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  
 

1.За износ средстава обезбеђених на основу Уговора о 

донаторству бр. 40-1079/2018-02 од 23.10.2018. године 

и Измене и допуне Уговора о донацији бр.40-

328/2020-02 од 15.04.2020. године закљученог између 

УНОПС-а и Града Ваљева а која су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 12 од 

15.04.2020. године, као Текуће донације 

међународних организација, повећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за  

„3.521.525,02“ динара.  

2.Увећати укупне приходе за износ „3.521.525,02” 

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 „3.521.525,02” 

динара, раздео 4, програм 6, пројекат 0401-

П1:“Живети заједно-Унапређење канализационе 

мреже у ромском насељу Баир“ функционална 

класификација 510, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ „3.521.525,02” 

динара. 

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

финансирање пројекта спровођење пројекта: “Живети 

заједно-Унапређење канализационе мреже у ромском 

насељу Баир“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-465/2020-06 

Датум:18.05.2020. године 
 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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150.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  

 

1. За износ средстава обезбеђених на основу уплата 

која су пренета на подрачун Град Ваљево–донација 

против ширења COVID -19 изводом број 20 од 

05.05.2020. године као Текући добровољни трансфери 

физичких и правних лица, повећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за „5.000“ 

динара.  

2. Увећати укупне приходе за износ „5.000“ динара на 

позицији економска класификација 744140- Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова, извор финансирања 08, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

3. Увећати укупне расходе за износ „5.000“ динара, 

раздео 4, програм 12, пројекат „1801-П4 Помоћ 

здравственим установама и грађанима Ваљева за 

борбу против болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2“, функционална класификација 740, 

извор финансирања 08, економска класификација 472-

Накнаде из буџета износ од „5.000“ средства из 

осталих извора. 

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

финансирање пројекта: “Помоћ здравственим 

установама и грађанима Ваљева за борбу против 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2““. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-458/2020-06 

Датум:15.05.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

151.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину 

 

1. За износ средстава обезбеђених на основу уплата 

која су пренета на подрачун Град Ваљево–донација 

против ширења COVID -19 изводима број 17 од 

24.04.2020. године, 18 од 29.04.2020. године, 19 од 

04.05.2020. године, као Текући добровољни 

трансфери физичких и правних лица, повећати укупан 

износ текућих прихода и износ текућих расхода за 

„580.000“ динара.   

2. Увећати укупне приходе за износ „580.000“ динара 

на позицији економска класификација 744140- Текући 

добровољни трансфери од физичких и правних лица у 

корист нивоа градова, извор финансирања 08, у 

билансу прихода, средства из осталих извора. 

3. Увећати укупне расходе за износ „580.000“ динара, 

раздео 4, програм 12, пројекат „1801-П4 Помоћ 

здравственим установама и грађанима Ваљева за 

борбу против болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2“, функционална класификација 740, 

извор финансирања 08, економска класификација 464-

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања износ „580.000“ динара, средства из 

осталих извора. 

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

финансирање пројекта: “Помоћ здравственим 

установама и грађанима Ваљева за борбу против 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-366/2020-06 

Датум:06.05.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

152.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. 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 изводима број 109 од 

21.04.2020. године и број 116 од 28.04.2020. године, 

као Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, 

од Републике у корист нивоа градова, повећати 
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укупан износ текућих прихода и износ текућих 

расхода за ’’8.291.845,77’’  динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’8.291.845,77’’ 

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 ’’8.291.845,77’’ 

динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 12, пројекат 1801-П2, функционална 

класификација 740, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ’’8.291.845,77’’ 

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:40-364/2020-06 

Датум:04.05.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

153.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених на основу уплата 

која су пренета која су пренета на подрачун Град 

Ваљево–донација против ширења COVID -19 

изводима број 5 од 06.04.2020. године, 6 од 

07.04.2020. године, 7 од 08.04.2020. године, 8 од 

09.04.2020. године,9 од 10.04.2020. године, 11 од 

14.04.2020. године, 12 од 15.04.2020. године, 13 од 

16.04.2020. године, 14 од 21.04.2020. године, 15 од 

22.04.2020. године и 16 од 23.04.2020. године као 

Текући добровољни трансфери физичких и правних 

лица, повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за „2.296.000“ динара.  

2.Увећати укупне приходе за износ „2.296.000“ 

динара на позицији економска класификација 744140- 

Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08, у билансу прихода, средства из 

осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „2.296.000“ 

динара, раздео 4, програм 12, пројекат „1801-П4 

Помоћ здравственим установама и грађанима Ваљева 

за борбу против болести COVID-19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2“, функционална класификација 740, 

извор финансирања 08, економска класификација 464-

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања износ „1.481.851,29“ динара, 472-Накнаде 

из буџета износ „809.148,71“ динара средства из 

осталих извора. 

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

финансирање пројекта: “Помоћ здравственим 

установама и грађанима Ваљева за борбу против 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-356/2020-06 

Датум:28.04.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

154.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Уговора о суфинансирању мера популационе 

политике јединица локалне самоуправе у Републици 

Србији у 2020. години број 401-01-136/72/2020-01 а 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 69 од 11.03.2020. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за „21.825.964” 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „21.825.964” 

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 „21.825.964,00” 

динара, раздео 4, програм 15, пројекат 0602-П4: 

Спровођење мера популационе политике, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

„4.436.086” динара, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ „14.513.878” 

динара и 512-Машине и опрема износ „2.876.000“. 

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

финансирање пројекта: „Спровођење мера 

популационе политике“ а према Уговору о 

суфинансирању мера популационе политике јединица 
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локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. 

години. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-347/2020-06 

Датум:27.04.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

155.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених на основу уплата 

која су пренета на подрачун Град Ваљево–донација 

против ширења COVID -19 изводима број 1 од 

31.03.2020. године, 2 од 01.04.2020. године, 3 од 

02.04.2020. године и 4 од 03.04.2020. године као 

Текући добровољни трансфери физичких и правних 

лица, повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за „8.204.750,54“ динара.  

2.Увећати укупне приходе за износ „8.204.750,54“ 

динара на позицији економска класификација 744140- 

Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08, у билансу прихода, средства из 

осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „8.204.750,54“ 

динара, раздео 4, програм 12, уводи се пројекат „1801-

П4 Помоћ здравственим установама и грађанима 

Ваљева за борбу против болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS-CoV-2“, функционална класификација 

740, извор финансирања 08, економска класификација 

424-Специјализоване услуге износ „1.543.200“ 

динара, 426-Материјал износ од „3.106.372,78“, 464-

Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања износ „3.555.177,76“ динара, средства из 

осталих извора. 

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

финансирање пројекта: “Помоћ здравственим 

установама и грађанима Ваљева за борбу против 

болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-324/2020-06 

Датум:09.04.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

156. На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020) Градоначелник града 

Ваљева издаје: 

 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2020. 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 630-02-43/2019-02 која 

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 64 од 06.03.2020. године као Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, повећати укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за “400.000“ динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ “400.000“ 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 “400.000“ динара, 

раздео 4, глава 3-Матична библиотека Љ.Ненадовић, 

програм 13, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ 

“215.000“ динара, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ “135.000“ динара, економска 

класификација 426-Материјал  износ “50.000“ динара  

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

суфинансирање матичних функција у 2020. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-311/2020-06 

Датум:27.03.2020. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

____________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

107. Одлука о проглашењу ванредне ситуације  1 

108. Одлука о промени апропријације Број: 40-657/2020-06 1 

109. Одлука о промени апропријације Број: 40-654/2020-06 1 

110. Одлука о промени апропријације Број: 40-559/2020-06 2 

111. Одлука о промени апропријације Број: 40-558/2020-06 2 

112. Одлука о промени апропријације Број: 40-538/2020-06 2 

113. Одлука о промени апропријације Број: 40-542/2020-06 3 

114. Одлука о промени апропријације Број: 40-540/2020-06 3 

115. Одлука о промени апропријације Број: 40-501/2020-06 3 

116. Одлука о промени апропријације Број: 40-494/2020-06 4 

117. Одлука о промени апропријације Број: 40-491/2020-06 4 

118. Одлука о промени апропријације Број: 40-467/2020-06 4 

119. Одлука о промени апропријације Број: 40-466/2020-06 4 

120. Одлука о промени апропријације Број: 40-440/2020-06 5 

121. Одлука о промени апропријације Број: 40-351/2020-06 5 

122. Одлука о промени апропријације Број: 40-350/2020-06 5 

123. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-645/2020-06 6 

124. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-644/2020-06 6 

125. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-561/2020-06 6 

126. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-560/2020-06 7 

127. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-507/2020-06 7 

128. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-502/2020-06 7 

129. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-564/2020-06 8 

130. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-462/2020-06 8 

131. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-442/2020-06 8 

132. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-441/2020-06 9 

133. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-403/2020-06 9 

134. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-369/2020-06 9 

135. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-363/2020-06 `0 

136. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-316/2020-06 10 

137. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве Број: 40-305/2020-06 10 

138. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-541/2020-06 11 

139. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-539/2020-06 11 

140. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-543/2020-06 11 

141. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-492/2020-06 12 

142. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-493/2020-06 12 

143. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-496/2020-06 12 

144. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-495/2020-06 12 

145. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Број: 40-352/2020-06 13 

146. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

653/2020-06 
13 

147. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

562/2020-06 
13 

148. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

510/2020-06 
14 

149. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

465/2020-06 
14 
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150. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

458/2020-06 
15 

151. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

366/2020-06 
15 

152. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

364/2020-06 
15 

153. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

356/2020-06 
16 

154. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

347/2020-06 
16 

155. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

324/2020-06 
17 

156. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину Број:40-

311/2020-06 
17 
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