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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

80.На основу члана 15. Закона о локалним изборима
("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС,
54/2011, 12/2020 и 16/2020 - аутентично тумачење),
члана 100. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 –
аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за
време ванредног стања, Градска изборна комисија, на
седници одржаној 16. марта 2020. године, донела је

председник Владе, проглашено је ванредно стање на
територији Републике Србије.

РЕШЕЊЕ

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се
њеним ступањем на снагу прекидају све изборне
радње у спровођењу избора за народне посланике,
посланике
Скупштине
Аутономне
покрајине
Војводине и одборнике скупштина општина и градова
који су расписани за 26. април 2020. године и да ће
време наставка спровођења изборних радњи бити
установљено одлуком о престанку ванредног стања,
када се за то стекну услови.

О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У
СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА, РАСПИСАНИХ
ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ
1. Прекидају се све изборне радње у
спровођењу избора за одборнике Скупштине града
Ваљева, расписаних за 26. април 2020. године, док
важи Одлука о проглашењу ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 29/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење
изборних радњи у поступку спровођења избора из
тачке 1. овог решења, утврђени Законом о избору
народних посланика, Законом о локалним изборима,
Законом о jединственом бирачком списку („Службени
гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и Упутством за
спровођење избора за народне посланике Народне
скупштине, расписаних за 26. април 2020. године
(„Службени гласник РС“, број 20/20).
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике скупштине
града Ваљева биће утврђени у складу са временом
наставка спровођења изборних радњи које ће бити
установљено одлуком о престанку ванредног стања,
када се за то стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у
поступку спровођења избора из тачке 1. ове одлуке
остају на правној снази.
5. Ово решење
гласнику града Ваљева“.

објавити

у

„Службеном

Образложење
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју
су 15. марта 2020. године донели заједно председник
Републике, председник Народне скупштине и

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава
Републике Србије, уз супотпис председника
Републике, 16. марта 2020. године донела Уредбу о
мерама за време ванредног стања. Уредба је ступила
на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“, 16. марта 2020. године.

У складу са наведеним, Градска изборна
комисија, као орган који спроводи поступак избора за
одборнике скупштине града Ваљева, доноси решење о
прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно
стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и
рокове за вршење изборних радњи, наставити у
складу са одлуком о престанку ванредног стања, што
ће бити уређено посебним актом Градске изборне
комисије.
Упутство о правном средству: Против овог решења
може се поднети приговор Градској изборној
комисији у року од 24 часа од часа доношења
Решења.
Градска изборна комисија
Број:013-03-9/2020-04
Председник
Градске изборне комисије
Мирољуб Живковић,с.р.
81.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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

Страна 2

Службени гласник града Ваљева

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), Градоначелник града
Ваљева дана 25.02.2020. 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 3-Матична библиотека Љубомир
Ненадовић програм 1201, програмска активност 12010001, функционална класификација 820, извор
финансирања 04 средства из осталих извора,
економска класификација 411-Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) износ ``42.000`` мења се
износом ``22.000``; раздео 4 – Градска управа града
Ваљева, глава 3-Матична библиотека Љубомир
Ненадовић програм 1201, програмска активност 12010001, функционална класификација 820, извор
финансирања 04 средства из осталих извора,
економска класификација 415-Накнада трошкова за
запослене износ ``0`` мења се износом ``20.000``
динара.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-200/2020-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
82.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 25.02.2020. 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 10-Абрашевић, програм 1201,
програмска активност 1201-0001, функционална
класификација 820, извор финансирања 04 средства из
осталих извора, економска класификација 423-Услуге
по уговору износ ``70.000`` мења се износом
``65.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева,
глава 10-Абрашевић, програм 1201, програмска
активност 1201-0001, функционална класификација
820, извор финансирања 04 средства из осталих
извора, економска класификација 415-Накнада
трошкова за запослене износ ``0`` мења се износом
``5.000`` динара.
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2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-202/2020-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
83.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 27.02.2020. 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 04 средства из
осталих извора, економска класификација 422Трошкови путовања износ ``1.750.000`` мења се
износом ``1.660.000``; раздео 4 – Градска управа града
Ваљева, глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 2001,
програмска активност 2001-0001, функционална
класификација 911, извор финансирања 04 средства из
осталих извора, економска класификација 415Накнада трошкова за запослене износ ``0`` мења се
износом ``90.000`` динара.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи
за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-219/2020-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
84.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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), Градоначелник града Ваљева
дана 31.01.2020. године донео је:
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Страна 3

Службени гласник града Ваљева

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 21/2019), 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
’’2.090.100’’ динара за субвенције градског и
приградског саобраћаја.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева,
програм 0701, програмска активност 0701-0004,
функционална класификација 451, уводи се економска
класификација
451-Текуће
субвенције
јавним
нефинансијским предузећима и организацијама у
износу од ``2.090.100`` динара.
3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града
Ваљева``.
Градоначелник града Ваљева
Број: 40-130/2020-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
85.На основу члана 69. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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 25.02.2020. 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
’’1.100.000’’ динара за услуге по уговору у оквиру
плана превенције и контроле незаразних болести у
Дома здравља.
2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева,
програм 1801, програмска активност 1801-0003,
функционална
класификација
740,
економска
класификација 423-Услуге по уговору у износу од
``1.100.000`` динара.
3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града
Ваљева``.
Градоначелник града Ваљева
Број: 40-203/2020-06
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
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86.На основу члана 5. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исп.,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. 7/20 од 06.02.2020. године која су
пренета на рачун Интернационалног уметничког
студија Трнавац изводом број 4 од 12.02.2020. 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 483Новчане казне и пенали по решењу судова износ
„15.000“ динара, средства из осталих извора.
4. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику
града Ваљева``.
Број:40-201/2020-06
Датум:25.02.2020. године
Градоначелник града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
87.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању
политичких активности (''Службени гласник РС'' број
43/2011, 123/2014 и 88/2019), члана 53. став 1. тачка 9)
Статута града Ваљева (''Службени гласник града
Ваљева'' број 5/2019), члана 9. Одлуке о буџету града
Ваљева за 2020. годину (''Службени гласник града
Ваљева'' број 21/2019) и Решења о исплати средстава
за финансирање редовног рада политичких субјеката
у периоду 01.01.2020. године – 31.12.2020. године број
40-90/2020-01 од 22.01.2020. године, Градоначелник
града Ваљева дана 02.03.2020. године, доноси,
РЕШЕЊЕ
о исплати средстава за финансирање редовног
рада политичких субјеката у периоду 01.03.2020.
године – 31.03.2020. године
1.Исплата средстава за период 01.03.2020.год.31.03.2020.год. за финансирање редовног рада
политичких субјеката који су освојили мандате
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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 2020.
год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 21/2019), у
разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16:

16. март 2020. године

Број 4

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 март

Александар ВучићСрбија побеђује-50,98%
СНС-77%
ПУПС-7,7%
НС-7,7%
ПС-3,8%
СДПС-3,8%
СПС-ЈС-СНП-Наша
прича је Ваљево-35,29%
СПС-84%

26

94.799,00

Исплата 3/2020
94.799,00

20
2
2
1
1
18

72.995,00
7.300,00
7.300,00
3.602,00
3.602,00
70.623,00

72.995,00
7.300,00
7.300,00
3.602,00
3.602,00
70.623,00

15

59.323,00

59.323,00

ЈС-11%
СНП-5%
Тим за Ваљево-ДС-СДСЛДП-НС-7,85%
ДС
Доста је било-5,88%

2
1
4

7.769,00
3.531,00
22.383,00

7.769,00
3.531,00
22.383,00

3

22.383,00
16.953,75

22.383,00
16.953,75

Укупно

51

204.758,75

204.758,75

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: 40-230/2020-01
Датум: 02.03.2020. године
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
88.На основу члана 189. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС''
број 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019 и 6/2020),
члана 50. Закона о предшколском васпитању и
образовању (''Сл.гласник РС'' број 18/2010, 101/2017,
113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон и 10/2019), у
складу са Правилником о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и образовања у
предшколским установама (''Сл.гласник РС'' број
146/14), Градоначелник града Ваљева донео је
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''МИЛИЦА
НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ
I
Овим решењем утврђује се економска цена програма
васпитања и образовања у Предшколској установи
''Милица Ножица'' у Ваљеву, чији је основач град
Ваљево.

II
Економска цена програма васпитања и образовања у
ПУ ''Милица Ножица'' утврђује се у износу од
27.996,00 динара месечно по детету .
Дневна економска цена по детету утврђује се
дељењем месечне економске цене по детету из става
1. овог члана са бројем радних дана у месецу.
III
Учешће корисника услуга у економској цени по
детету износи 20%, односно за целодневне облике
рада утврђује се у износу од 5.600,00 динара месечно
по детету.
Учешће корисника услуга у економској цени по
детету за целодневне облике рада – програм припреме
за школу утврђује се у износу од 3.270,00 динара
месечно по детету.
IV
Економска цена програма васпитања и образовања у
ПУ ''Милица Ножица'' из тачке II овог решења
примењиваће се од 01.03.2020.године.
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V
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да
важи Решење о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи
''Милица Ножица'' у Ваљеву број 38-1/2019-09 од
14.02.2019. године.
VI
Решење објавити у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
Градоначелник града Ваљева
Број: 38 - 2/2020-09
Датум: 18.02.2020.г.
Градоначелник града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић,с.р.
89.На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16,
113/17, 113/17-др.закон и 95/18), Градско веће града
Ваљева на седници одржаној дана 13.марта 2020.
године доноси

16. март 2020. године

Број 4

’’I ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија града Ваљева у
следећем саставу:
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
1.

Мирослав Пимић – дипломирани економиста

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
2.

Ђорђе Павловић – дипломирани правник

3.

Биљана Ковачевић - дипломирани правник

4.

Мирко Ковачевић – дипломирани менаџер
безбедности

5.

Горан Радојичић – дипломирани правник.''

II Остали делови решења остају непромењени.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у „Службеном гласнику града
Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града
Ваљева.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Градско веће града Ваљева
Број:112-421/2020-01/5

I У Решењу о образовању Жалбене комисије број 112231/2017-01/5 од 24.04.2017. године и 112-1015/201801/5 од 01.11.2018. године тачка I мења се и гласи:

Председник
Градског већа града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић,с.р.

_________________
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16. март 2020. године

Број 4

САДРЖАЈ
Број

Назив акта

80.

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике
Скупштине града Ваљева, расписаних за 26. април 2020. године

1

81.

Одлука о промени апропријације број: 40-200/2020-06

1

82.

Одлука о промени апропријације број: 40-202/2020-06

2

83.

Одлука о промени апропријације број: 40-219/2020-06

2

84.
85.
86.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-130/2020-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-203/2020-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број:40201/2020-06
Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких
субјеката у периоду 01.03.2020. године – 31.03.2020. године
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у
Предшколској установи „Милица Ножица“ у Ваљеву
Решење о измени Решења о образовању Жалбене комисије

2
3
3

87.
88.
89.
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