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02. октобар 2009.

109.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.године («Службени гласник
града Ваљева» број 26/08), Градоначелник града
Ваљева дана 25.09.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.У Одлуци о буџету града Ваљева за 2009.године
(«Службени гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09)
мењају се следеће апропријације: раздео 2 , глава
008, функционална класификација 660, економска
класификација
511-Топлификација
износ
``110.000.000`` мења се износом `` 104.500.000``,
глава 014, функционална класификација 850, уводи
се економска класификација 481-Дотације-ЈКП
Топлана износ ``5.500.000``
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број:40-395 /09-06
Зоран Јаковљевић,с.р.
110.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.године (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник града
Ваљева дана 28.09.2009. године донео је:

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.године («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

апропријације: раздео 3, Градска управа, глава 402Дом културе, функционална класификација 820,
економска класификација 411- Плате и додаци
запослених износ ``5.240.000`` мења се износом
``3.928.838``,економска
класификација
412Социјални доприноси износ ``938.000`` мења се
износом ``703.365``,економска класификација 421Стални трошкови износ ``4.545.000`` мења се
износом ``3.327.774,71``,економска класификација
422 – Трошкови путовања износ`` 60.000 `` мења
се износом `` 40.562``, економска класификација
423- Услуге по уговору износ`` 1.300.000``мења се
износом `` 669.408,06 ``,економска класификација
424-Специјализоване услуге износ `` ``1.400.000``
мења се износом ``990.322,78 ``,економска
класификација 425- Текуће поправке и одржавање
износ ``1.100.000`` мења се износом ``540.984,92``
економска класификација 426 износ``340.000``
мења
се
износом``136.466,84``,економска
класификација 512 - Машине и опрема износ
``500.000`` замењује се узносом ``131.676``, глава
403
Омладински
центар,
функционална
класификација 820, економска класификација 411Плате и додаци запослених износ ``4.530.000``
мења се износом ``3.464.027,05``,економска
класификација 412- Социјални доприноси износ
``812.000`` мења се износом ``620.060,34``,
економска класификација 421- Стални трошкови
износ ``600.000`` мења се износом ``499.382,07``,
економска класификација 422 - Трошкови
путовања износ ``20.000 `` мења се износом ``
13.145``, економска класификација 423- Услуге по
уговору износ `` 1.350.000``мења се износом
``927.782,96 ``,економска класификациј 425Текуће
поправке
и
одржавање
износ
``90.000``мења се износом ``59.692,61``економска
класификација 426 износ``140.000`` мења се
износом``127.252,60``, економска класификација
512 - Машине и опрема износ ``475.000`` замењује
се износом ``159.638,81``,раздео 2,глава 003
функционална 130, економска класификација 499 Текућа буџетскарезерва износ`` 307.076``замењује
се износом ``7.406.696,25``
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број: 40-400/09-06
Зоран Јаковљевић,с.р.

Страна 2

Службени гласник града Ваљева

111.На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.године («Службени гласник
града Ваљева» број 26/08), Градоначелник града
Ваљева дана 30.09.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.У Одлуци о буџету града Ваљева за 2009.године
(«Службени гласник града Ваљева» 26/08 и 8/09)
мењају се следеће апропријације: раздео 2 , глава
014, функционална класификација 850, економска
класификација 481-Дотације-Удружење учесника
рата износ ``1.000.000`` мења се износом ``
1.400.000``, раздео 3 Градска управа, глава 703,
функционална класификација 090, економска
класификација 472-Накнаде из буџета-Одлука о
допунским правима војних инвалида износ
``8.000.000`` мења се износом ``7.600.000``.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
Градоначелник града Ваљева
Број: 40-404 /09-06
Зоран Јаковљевић,с.р.
112.На основу члана 69. став 2. Закона о буџетском
систему (``Службени гласник РС``, број 54/2009),
члана 49. Статута града Ваљева (``Службени
гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 9. Одлуке
о буџету града Ваљева за 2009. годину
(``Службени гласник града Ваљева`` број 26/08 и
8/09) Градоначелник града Ваљева дана 28.09.2009.
године донео је:

02. октобар 2009. године

Број 10

-економска класификација 411- Плате и додаци
запослених износ
2.377.135
-економска
класификација
доприноси износ

412-

Социјални
426.575

-економска класификација 421- Стални трошкови
износ
1.317.844
-економска
класификација
путовања износ

422-

Трошкови
26.293

-економска класификација 423- Услуге по уговору
износ
1.052.809
-економска класификација 424- Специјализоване
услуге износ
409.678
-економска класификација 425-Текуће поправке
износ
589.323
-економска класификација 426-Материјал
износ

216.280

-економска класификација 512-Машине и опрема
износ
683.685
3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».

Градоначелник града Ваљева
Број: 40- 401 /2009-06
Зоран Јаковљевић,с.р.

113.На основу члана 49. Статута града Ваљева
("Службени гласник града Ваљева" број 19/08),
Градоначелник града Ваљева дана 28.09.2009.
године доноси
РЕШЕЊЕ
I
Ставља се ван снаге решење број 40-335/09-06 од
07.08.2009. године.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

II
Ово решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник града
Ваљева`` број 26/08 и 8/09), раздео 2 Градоначелник града и градско веће, глава 03 Буџетска резерва, функционална класификација
130, економска класификација 499 - Текућа
буџетска резерва, одобравају се средства у износу
од 7.099.622 динара Установи културе ``Центар за
културу Ваљево``за обављање основне делатности.

Градоначелник града Ваљева
Број:40-335/09-06
Зоран Јаковљевић,с.р

2.Средства из тачке 1. овог решења књижиће се у
оквиру раздела 3- Градска управа, функционална
класификација 820, глава 411- Установа за културу
Културни центар Ваљево, и то :

114.На основу члана 49. Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“ бр.19/08) и
члана 14. Одлуке о јавним паркиралиштима
(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 6/09),
Градоначелник града Ваљева, доноси
РЕШЕЊЕ
1.

Даје се сагласност на Одлуку Управног
одбора ЈКП “Видрак“ Ваљево број 01-

Број 10

2.
3.

Службени гласник града Ваљева

2646/1-09 од 25.09.2009 године, којом је
утврђено време у коме ће се вршити
наплата накнаде за паркирање, а која је
саставни део овог решења.
Решење доставити Управном одбору ЈКП
“Видрак“ Ваљево.
Решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Градоначелник града Ваљева
Број 344-606 /09-02
Дана 02.10.2009
Зоран Јаковљевић,с.р.

На основу чл. 32. Статута ЈКП “Видрак“ Ваљево и
чл. 19. Одлуке о јавним паркиралиштима («Сл.
гласник града Ваљева» бр. 6/09) Управни одбор
Предузећа
на
седници
одржаној
дана
25.09.2009.год. доноси

ОДЛУКУ
О ВРЕМЕНУ У КОМ СЕ ВРШИ НАПЛАТА
НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ

Овом Одлуком ближе се одређује време у
ком се врши наплата паркирања.
Паркиралишта у граду Ваљеву подељена
су на:
-Црвену зону - максимално 2 сата
-Плаву зону - неограничено трајање паркирања
-Зелену зону - не плаћа се накнада
Наплата паркирања у црвеној и плавој
зони је радним даном од 7.00 до 20.00 и суботом од
7.00 до 14.00 и плаћа се по започетом сату.
После истека допуштеног времена возач је
дужан да помери своје возило или ће му контролор
паркирања испод брисача оставити налог за
плаћање казне.
ЈКП“ВИДРАК“ ВАЉЕВО
Број:01-2646/1-09
У Ваљеву,25.09.2009.год
Председник Управног одбора
Јеремић Богдан,с.р.

_______________________

02. октобар 2009. године

Страна 3

Страна 4

Службени гласник града Ваљева

02. октобар 2009. године

Број 10

САДРЖАЈ

Број одлуке

Назив одлуке

Страна

109.

Одлука о промени апропријације број:40-395709-06

1

110.

Одлука о промени апропријације број:40-400/09-06

1

111.

Одлука о промени апропријације број:40-404/09-06

2

112.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-401/2009-06

2

113.

Решење о стављању ван снаге Решења број:40-335/09-06

2

114.

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП«Видрак»

2
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