
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLI    БРОЈ  5 

 

4. маj  2020. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

90. На основу члана 53. став 1. тачка 29) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 5/19) и члана 160. Пословника Скупштине града 

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

16/19) а у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања 

(''Службени гласник РС'', број 29/20) Градоначелник 

града Ваљева доноси  

 

ОДЛУКУ 

I Изузетно од одредаба Одлуке о сталним 

манифестацијама у области културе, спорта, привреде 

и туризма од значаја за града Ваљево (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 16/18-пречишћен текст) у 

2020. години због недовољних средстава у буџету 

града Ваљева неће се одржати следеће сталне 

манифестације: 

- Ваљевски JAZZ FEST, 

- Меморијална трка ''Генерал Ђукић'', 

- Меморијални шаховски турнир ''Селимир 

Манојловић'' и  

- Олимпијске сеоске игре Ваљево. 

 
II За остале сталне манифестације одређене 

наведеном одлуком које ће се одржати од јула до 

децембра 2020. године Савет манифестације дужан је 

да програм и предрачун трошкова манифестације 

усклади са средствима опредељеним у буџету града 

Ваљева за те намене и исти достави надлежним 

одељењима Градске управе града Ваљева. 

III Градоначелник града Ваљева је дужан да ову 

одлуку поднесе на потврду Скупштини града Ваљева 

чим она буде у могућности да се састане а најкасније 

у року од 30 дана од дана престанка ратног стања и 

елементарне непогоде.  

IV Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 011-38/2020-01 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

91.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 12.03.2020. 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 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 04 средства из осталих извора, 

економска класификација 465-Остале 

донације,дотације и трансфери износ ``5.000`` мења 

се износом ``0``; раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 3-Матична библиотека Љубомир 

Ненадовић програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 04 средства из осталих извора, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ``285.000`` мења се износом ``205.000`` динара; 

раздео 4 – Градска управа града Ваљева, глава 3-

Матична библиотека Љубомир Ненадовић програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 04 средства из 

осталих извора, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ ``5.000`` 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:40-271/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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92.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 12.03.2020. 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 

’’1.000.000’’ динара за финансирање привредно-

туристичких манифестација. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1502, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 481-Дотације невладиним  

организацијама у износу од ``1.000.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-272/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
93.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 31.03.2020. 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 

„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:40-314/2020-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
94.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

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

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

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

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

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

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

Ваљева издаје: 

 
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  

 
1.За износ средстава обезбеђених на основу уплата 

мештана МЗ Горић за канализациону мрежу као 

Мешовити приход у корист нивоа градова, повећати 

укупан износ текућих прихода и износ текућих 

расхода за „937.000“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „937.000“ динара 

на позицији економска класификација 745140-Остали 

приходи у корист нивоа градова, извор финансирања 

04, у билансу прихода, средства из осталих извора. 

3.Увећати укупне расходе за износ „937.000“ динара, 

раздео 4, глава 12-Месне заједнице, програмска 

активност 0602-0002, функционална класификација 

160, извор финансирања 04, економска класификација 

421-Стални трошкови износ „6.000“ динара, 423-

Услуге по уговору износ „9.000“, 425-Текуће 

поправке и одржавање износ „5.000“, 426-Материјал 

износ „717.000“, 483-Новчане казне и пенали по 

решењу судова „200.000“, средства из осталих извора. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 
Број:40-1348/19-06 

Датум:30.12.2019. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
95.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 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 



Страна 3  Службени гласник града Ваљева 4. маj   2020. године Број  5 

  

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 изводом број 48 од 

19.02.2020. године као Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’1.459.018,50’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’1.459.018,50’’ 

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 ’’1.459.018,50’’ 

динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 12, уводи се пројекат 1801-П2, 

функционална класификација 740, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ’’1.459.018,50’’ 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:40-227/2020-06 

Датум:28.02.2020. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
96.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 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. 27/20 од 01.03.2020. године која  су 

пренета на рачун Интернационалног уметничког 

студија Трнавац изводом број 8 од 05.03.2020. 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:40-310/2020-06 

Датум:27.03.2020. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
97.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. 
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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. 

 
98.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 06.04.2020. године, доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.04.2020. године – 30.04.2020. године 

 

1. Исплата средстава за период 01.04.2020.год.-

30.04.2020.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана 

чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 21/2019), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације невладиним организацијама, ће се 

вршити према следећој табели: 

 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за април Исплата 4/2020 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 94.799,00 94.799,00 

СНС-77% 20 72.995,00 72.995,00 

ПУПС-7,7% 2 7.300,00 7.300,00 

НС-7,7% 2 7.300,00 7.300,00 

ПС-3,8% 1 3.602,00 3.602,00 

СДПС-3,8% 1 3.602,00 3.602,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 70.623,00 70.623,00 

СПС-84% 15 59.323,00 59.323,00 

ЈС-11% 2 7.769,00 7.769,00 

СНП-5% 1 3.531,00 3.531,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 22.383,00 22.383,00 

ДС  22.383,00 22.383,00 

Доста је било-5,88% 3 16.953,75 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: 40-319/2020-01 

Датум: 06.04.2020. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

_________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

90. Одлука број: 011-38/2020-01 1 

91. Одлука о промени апропријације број:40-271/2020-06 1 

92. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-272/2020-06 2 

93. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 40-314/2020-06 2 

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

1348/19-06 
2 

95. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину број: 40-

227/2020-06 
2 

96. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину број: 40-

310/2020-06 
3 

97. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2020. годину број: 40-

311/2020-06 
3 

98. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.04.2020. године – 30.04.2020. године 
4 
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