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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

174.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл. Гласник РС» број 54/09), члана 32. Закона о
локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 35. Статута града Ваљева («Службени гласник
града Ваљева» број 19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. децембра 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2010. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Примања и издаци буџета града Ваљева за 2010. годину ( у даљем тексту: буџет), примања и издаци по основу
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплата дуга, утврђени су у
следећим износима и то:

A. Примања и издаци буџета Града Ваљево
1

Економ. Класиф.
2

l.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.Порески приходи
1.1.Порез на доходак и добит
1.2.Порез на имовину
1.3.Порез на добра и услуге
1.4.Остали порески приходи
2.Непорески приходи, од чега:
Наплаћене камате
3.Капитални приходи
4.Донације
5.Трансфери
6.Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7
71
711
713
714
716+719
74 +77
7411
8
731+732
733
321

II.УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈКЕ И НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.Расходи за запослене
2.Коришћење роба и услуга
3.Отплата камата
4.Субвенције
5.Издаци за социјалну заштиту (права по Одлуци)
6.Остали расходи
7.ТРАНСФЕРИ
8.Издаци за набавку нефинансијске имовине

4
41
42
44
45
47
48+49
463
5

Сред.из буџета
3

1,720,000,000
1,710,000,000
973,000,000
611,900,000
233,050,000
76,050,000
52,000,000
413,000,000
6,000,000

304,000,000
20,000,000
1,720,000,000
1,522,826,000
461,413,000
172,583,000
15,000,000
532,726,000
31,270,000
160,774,000
149,060,000
188,974,000
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llI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ)
IV. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)

Страна 2

(7+8)-(4+5)

10,000,000
0

92

10,000,000

62

0

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
V ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ НАПЛАТЕ ОДОБРЕНИХ
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Vl. ИЗДАЦИ ЗА ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VIl ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ МИНУС ПРИМАЊА ПО
ОСНОВУ ОТПЛАТЕ (V.-Vl.)
VIIl ЗАДУЖИВАЊЕ
1. ЗАДУЖИВАЊЕ КОД ДОМАЋИХ КРЕДИТОРА
lX ОТПЛАТА ДУГА
1. ОТПЛАТА ДОМАЋЕГ ДУГА (отплата главнице кредита)
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VIl-lX) ( рачун финансирања)

92-62
91
911
61
611

10,000,000

8,200,000
8,200,000
1,800,000

Члан 2.
Буџет за 2010. годину састоји се од:
1.Примања у износу од 1.720.000.000,00 динара, и то:
-

пренета неутрошена средстава из ранијих година ( конто 321);
текући приходи (конто 700);
примања од продаје акција (конто 921);

2. Издатака у износу од 1.720.000.000,00 динара, и то:
-

текући издаци (конто 400);
издаци за нефинансијску имовину (конто 500);

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година користиће се за измирење пренетих обавеза из 2009. године ,
као и за текуће расходе по Одлуци Скупштине града Ваљева.
Приходи буџета за 2010. годину - општи део
Синт.
Конто
1

Анал.
Конто
2
I

3213
32131

Врста прихода
3
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно приходи 3213
У К У П Н О ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА:

План за 2010.
годину
4

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1,16%

II

ПОРЕЗИ
Порез на доходак, добит и капиталну добит

71111
71112
71114
71114
71114
71114
71118
71119

Порез на зараде
Порез на приход од самосталних делатности
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
Порез на приходе од непокретности
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
Порез на приходе од земљишта
Самодопринос за путеве
Порез на друге приходе

7110

450.000.000,00
64.000.000,00
1.600.000,00
27.000.000,00
500.000,00
12.200.000,00
1.100.000,00
55.000.000,00
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Страна 3

Порез на фонд зарада
Укупно приходи 7110

План за 2010.
годину
4
500.000,00
611.900.000,

71312
71331
71342
71361

Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције-пренос апсолутних права
Порез на акције на име и уделе
Укупно приходи 7130

150.000.000,00
8.000.000,00
75.000.000,00
50.000,00
233.050.000,

71442
71443
71444
71451
71451
71454
71454
71455
71457

Порези на добра и услуге
Комунална такса за приређ. муз. прогр. у угост. објект.
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Средства за противпожарну зазтиту
Комунална такса за држање моторних возила
Накнада за изград.одржавање и кориш. локалних путева
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за промену намене пољопривредног земљишта
Боравишна такса
Комунална такса за држање средстава за игру
Укупно приходи 7140

1.700.000,00
1.800.000,00
500.000,00
32.000.000,00
18.000.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
50.000,00
76.050.000,00

71611

Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно приходи 7160

52.000.000,00
52.000.000,00

73314
73314

Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти-остало
Текући трансфери од др. нивоа власти у корист градова
Укупно приходи 7330

5.000.000,00
299.000.000,00
304.000.000,

74114
74151
74153
74153

Приходи од имовине
Камате на средства буџета градова
Накнаде за коришћење минералних сировина
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Комунална такса за коришћ. простора на јавним површ.
Укупно приходи 7410

6.000.000,00
2.000.000,00
20.000.000,00
4.800.000,00
32.800.000,00

74214
74224
74224
74225
74234

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од давања у закуп непокретности
Трошкови пореског и прекршајног поступка
Градске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи који својом дел.остваре орг.градова
Укупно приходи 7420

74332
74334

Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
Приходи од новцаних казни у корист нивоа градова
Укупно приходи 7430

74514
74514

Мешовити и неодређени приходи
Део добити ЈП у корист градова
Остали приходи у корист нивоа градова
Укупно приходи 7450

500.000,00
3.000.000,00
3.500.000,00

Меморандумске ставке
Меморандумске ставке за рефундацију расхода

2.000.000,00

Анал.
Конто
2
71211

7130

7140

7160

7330

7410

7420

7430

7450

7711
77110

Врста прихода
3

300.000.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00
52.000.000,00
2.200.000,00
363.700.000,

5.000.000,00
6.000.000,00
11.000.000,00

Број 13

Синт.
Конто
1

Службени гласник града Ваљева

Анал.
Конто
2

28. децембар 2009. године

Врста прихода
3
Укупно приходи 7711

9219
92195

Примања од продаје
Примања од продаје акција
Укупно приходи 9219

Страна 4

План за 2010.
годину
4
2.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

У К У П Н О ПОРЕЗИ:

1.700.000.000,00
98,84%
1.720.000.000,00
100,00%

УКУПНО

План расхода за 2010. годину
општи део
раздео
ф-ја
1
41

екон.
клас.
2

Опис позиције
3
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури-превоз радника и др.
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси, остали расходи
УКУПНО РАЗДЕО РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

1
2
3
4
5
6

411
412
413
414
415
416

7
8
9
10
11
12

421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
УКУПНО РАЗДЕО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И УСЛУГА

13

441

ОТПЛАТА КАМАТА
Отплата камата
УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА КАМАТА:

14

451

СУБВЕНЦИЈЕ
Инвестиције фонда за путеве
УКУПНО РАЗДЕО СУБВЕНЦИЈЕ:

15
16

463
465

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Издаци за јавну безбедност
Остале дотације и трансфери
УКУПНО РАЗДЕО ДОНАЦИЈЕ И

17

472

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
Накнада за образовање -ЛПА
УКУПНО РАЗДЕО ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ

18
19
20
21

481
482
483
484

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације политичким странкама
Порези,таксе,казне
Судска извршења
Накнада штете услед елементарних непогода
УКУПНО РАЗДЕО ОСТАЛИ РАСХОДИ:

42

44

45

46

47

48

План за 2010.
годину
1
372.995.000,00
67.026.000,00
2.100.000,00
10.055.000,00
2.382.000,00
6.855.000,00
461.413.000,
26,83%
53.378.000,00
2.711.000,00
40.555.000,00
23.820.000,00
12.477.000,00
39.642.000,00
172.583.000,
10,03%
15.000.000,00
15.000.000,00
0,87%
532.726.000,00
532.726.000,
30,97%
146.060.000,00
3.000.000,00
149.060.000,
8,67%
31.270.000,00
31.270.000,00
1,82%
68.072.000,00
75.302.000,00
5.400.000,00
0,00
148.774.000,
8,65%
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3
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД
ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ
Стална буџетска резерва
УКУПНО РАЗДЕО АДМИНИСТРАТИВНИ

499

23
24
25

511
512
515

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Индустријска зона
Машине и опрема
Споменик борцима
УКУПНО РАЗДЕО ОСНОВНА СРЕДСТВА:

26

521

ЗАЛИХЕ
Робне резерве
УКУПНО РАЗДЕО ЗАЛИХЕ:

27

611

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице кредита
УКУПНО РАЗДЕО ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ:

52

61

План за 2010.
годину
1

Опис позиције

22

51

Страна 5

12.000.000,00
12.000.000,00
0,70%
166.250.000,00
12.424.000,00
3.800.000,00
182.474.000,
10,61%
6.500.000,00
6.500.000,00
0,38%
8.200.000,00
8.200.000,00
0,48%
1.720.000.000,00
100,00

УКУПНО

Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 11.000.000 динара, а у сталну буџетску резерву
издвајају се средства у износу од 1.000.000 динара.
II ПОСЕБАН ДEO
Члан 4.
Средства буџета у укупном износу од 1.720.000.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама
издатака, и то:
План расхода за 2010. годинупосебни део
раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
1
110

Опис позиције

План за 2010.
годину

3

4

2
СКУПШТИНА ГРАДА
001
1
2
3
4
5
6
7
8

411
412
416
421
422
423
424
426

СКУПШТИНА ГРАДА - 110
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Награде, бонуси, остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Укупно расходи 001

1.400.000,00
250.000,00
5.500.000,00
80.000,00
30.000,00
1.300.000,00
30.000,00
30.000,00
8.620.000,00

002
9

481

Остали расходи - 160
Дотације политичким странкама
Укупно расходи 002

1.401.000,00
1.401.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 1:

10.021.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5
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Страна 6

раздео
ф-ја

екон.
клас.

Опис позиције

План за 2010.
годину

1

2

3

4
0,58%

2
110

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ
001
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

411
412
416
421
422
423
424
426
481
515

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА И ГРАДСКО ВЕЋЕ - 110
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације-чланарина заједници градова
Споменик борцима
Укупно расходи 001

002
20

463

Издаци за јавну безбедност - 320
Издаци за јавну безбедност
Укупно расходи 002

003
21
22

499
499

Буџетска резерва - 130
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Укупно расходи 003

004
23

463

Донације - 411
Учешће у донаторским пројектима
Укупно расходи 004

005
24
25
26
27

472
472
472
472

Накнаде из буџета - 070
Накнада за образовање -ЛПА
Накнаде из буџета у случају смрти
Накнаде из буџета за храниоце породица
Накнаде из буџета за образовање
Укупно расходи 005

006
28

451

Фонд за путеве - 490
Инвестиције фонда за путеве
Укупно расходи 006

007
29

451

Фонд за путеве-Дирекција - 460
Дирекција-локални путеви
Укупно расходи 007

72.000.000,00
72.000.000,00

008
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451

Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 660
Дивчибаре-Гајина-пројектна документација
ГИС
Хала спортова
Изградња школе у Брђанима
ЈАЗ
ЈП ОСА-станоградња
Канализациона и водоводна мрежа-Горић,Дупљај
Обданиште
Постројење за пречишћавање воде у Каменици
Сеоски водоводи
Субвенције ЈП Колубара-Брана Ровни
Трансфер станица
Учешће у изградњи Храма и верских објеката

1.000.000,00
1.000.000,00
40.000.000,00
26.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
226.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00

4.700.000,00
842.000,00
1.150.000,00
230.000,00
500.000,00
4.700.000,00
100.000,00
330.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
15.052.000,00

500.000,00
500.000,00

1.000.000,00
11.000.000,00
12.000.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00
700.000,00
900.000,00
7.500.000,00
10.100.000,00

4.500.000,00
4.500.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
43
44
45
46
47
48

2
451
451
451
451
511
511

009
49
50

28. децембар 2009. године

Опис позиције

Страна 7

План за 2010.
годину

3
Улагање у градски саобраћај
Урбанист.планови
Водовод Боричевац и Градац
Затворен базен
Индустријска зона
Топлификација
Укупно расходи 008

4
12.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00
6.000.000,00
155.000.000,00
292.226.000,

451
451

Инвестиције фонда за грађевинско земљиште - 620
Дирекција-општа комунална потрошња
Дирекција-улице
Укупно расходи 009

220.000.000,00
85.000.000,00
305.000.000,

010
51
52
53
54
55

421
423
425
426
481

Месне заједнице - 160
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Избори у МЗ
Укупно расходи 010

011
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

411
412
414
421
422
423
424
425
426
482
512
521

Дирекција за робне резерве - 420
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,таксе,казне
Машине и опрема
Робне резерве
Укупно расходи 011

5.273.000,00
945.000,00
150.000,00
260.000,00
170.000,00
580.000,00
670.000,00
100.000,00
400.000,00
100.000,00
20.000,00
6.500.000,00
15.168.000,00

012
68
69
70

451
451
451

Субвенције - 480
Програм уређења пољопривредног земљишта
Субвенције у пољопривреди
Субвенције за запошљавање
Укупно расходи 012

3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00

013
71
72

424
481

Заштита животне средине - 560
Специјализоване услуге
ЈКП Видрак-чишћење депонија по налогу инспекције
Укупно расходи 013

2.700.000,00
300.000,00
3.000.000,00

014
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

481
481
481
481
481
481
481
481
481
481

Дотације - 850
Дотације -РХНЗ-противградна станица
Дотације за туризам
Дотације-БИД зона
Дотације-ЈКП Видрак-азил
Дотације-Канцеларија народног посланика
Дотације-Канцеларија за младе
Дотације-Канцеларија за рурални развој
Дотације-Комесеријат за избеглице
Дотације-локални акциони план за образовање Рома
Дотације-Оса

1.500.000,00
8.500.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00
133.000,00
134.000,00
134.000,00
300.000,00
700.000,00
6.500.000,00

300.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
200.000,00
900.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
83
84

2
481
481

015
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

016
97
98
99
100
101
102
103
104

28. децембар 2009. године

Опис позиције

Страна 8

План за 2010.
годину

3
Дотације-трошкови туристичке пропаганде
Дотације-Удружења учесника рата
Укупно расходи 014

4
1.600.000,00
1.000.000,00
24.701.000,00

421
423
424
424
424
424
424
441
482
483
484
611

Остали расходи буџета - 490
Стални трошкови-трошкови платног промета
Рушење бесправно подигнутих објеката
Специјализоване услуге
Стратегија безбедности
Стратегија за младе
Учешће града у прив.манифестацијама-СПРЕГ
Учешће градау пољопривредним манифестацијама
Отплата камата
Порези, обавезе, таксе, казне
Судска извршења
Накнада штете услед елементарних непогода
Отплата главнице кредита
Укупно расходи 015

2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
200.000,00
500.000,00
200.000,00
15.000.000,00
75.000.000,00
4.000.000,00
0,00
8.200.000,00
116.100.000,

411
412
421
422
423
425
426
512

Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева - 410
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Укупно расходи 016

24.249.000,00
4.341.000,00
1.550.000,00
50.000,00
1.000.000,00
400.000,00
1.300.000,00
100.000,00
32.990.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 2:
3
410

926.237.000,
53,85%

ГРАДСКА УПРАВА
001
105
106
107
108

411
412
413
414

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

415
416
421
422
423
424
425
426
481
482
511
512

002
121

411

Градска управа за локални развој,привреду,урбанизам
и ком.послове - 410
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури-превоз радника и др.
Социјална давања запосл.-отпремнине, стипендије,
помоћи
Накнаде трошкова за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације осталим непрофитним организацијама
Порези,таксе,казне нам. од јед. нив.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно расходи 001
Градска управаза друш.делатн.,финансије,имовинске
и инспекцијске послове - 410
Плате и додаци запослених

72.875.000,00
13.100.000,00
700.000,00
4.620.000,00
100.000,00
0,00
7.000.000,00
800.000,00
3.200.000,00
200.000,00
1.500.000,00
4.400.000,00
250.000,00
60.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
110.805.000,

89.626.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1

28. децембар 2009. године

Опис позиције
3
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада трошкова за запослене
Награде,бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације осталим непрофитним организацијама
Порези,обавезе,таксе
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно расходи 002

Страна 9

План за 2010.
годину

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

2
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
481
482
511
512

4
16.200.000,00
700.000,00
2.700.000,00
450.000,00
0,00
7.400.000,00
600.000,00
3.900.000,00
160.000,00
2.000.000,00
4.100.000,00
300.000,00
70.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
130.206.000,

201
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Прва основна школа - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнаде за запослене
421-Стални трошкови- огрев
421-Стални трошкови- остали
422- Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 201

323.000,00
160.000,00
4.131.000,00
1.600.000,00
140.000,00
100.000,00
220.000,00
35.000,00
980.000,00
480.000,00
1.022.000,00
500.000,00
9.691.000,00

202
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Владика Николај - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422 - Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 202

640.000,00
120.000,00
960.000,00
1.440.000,00
800.000,00
30.000,00
120.000,00
600.000,00
290.000,00
750.000,00
326.000,00
6.076.000,00

203
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Андра Савчић - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422 - Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Новчане казне

280.000,00
130.000,00
3.700.000,00
1.036.000,00
295.000,00
54.000,00
161.000,00
8.000,00
700.000,00
265.000,00
0,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
171
172

2
463
463

204
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

28. децембар 2009. године

Опис позиције

Страна 10

План за 2010.
годину

3
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 203

4
585.000,00
350.000,00
7.564.000,00

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Нада Пурић - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422 - Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 204

152.000,00
256.000,00
2.836.000,00
1.557.000,00
731.000,00
64.000,00
120.000,00
7.000,00
700.000,00
344.000,00
0,00
500.000,00
7.267.000,00

205
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Сестре Илић - 912
413-Накнада у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422- Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 205

173.000,00
92.000,00
1.360.000,00
1.804.000,00
90.000,00
100.000,00
200.000,00
800.000,00
450.000,00
995.000,00
500.000,00
6.564.000,00

206
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Милован Глишић - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Судске таксе
483-Новчане казне
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 206

180.500,00
380.000,00
1.300.000,00
1.724.500,00
1.355.000,00
50.000,00
200.000,00
20.000,00
673.000,00
336.000,00
0,00
0,00
750.000,00
301.000,00
7.270.000,00

207
210
211
212
213
214
215

463
463
463
463
463
463

ОШ Десанка Максимовић - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Превоз ученика
422-Трошкови путовања

276.000,00
481.000,00
3.255.000,00
1.200.000,00
95.000,00
49.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
216
217
218
219
220
221

2
463
463
463
463
463
463

208
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

28. децембар 2009. године

Опис позиције

Страна 11

План за 2010.
годину

3
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 207

4
165.000,00
8.000,00
450.000,00
350.000,00
252.000,00
300.000,00
6.881.000,00

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Милош Марковић - Лесковице - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 208

110.000,00
1.000.000,00
850.000,00
378.000,00
1.105.000,00
82.000,00
115.000,00
45.000,00
700.000,00
260.000,00
310.000,00
300.000,00
5.255.000,00

209
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Илија Бирчанин - Ставе - 912
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422- Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
482-Новчане казне
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 209

1.285.000,00
530.000,00
367.000,00
1.000.000,00
40.000,00
76.000,00
92.000,00
600.000,00
193.000,00
0,00
0,00
100.000,00
4.283.000,00

210
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Драгољуб Илић- Драчић - 912
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 210

960.000,00
1.350.000,00
750.000,00
2.250.000,00
30.000,00
110.000,00
10.000,00
550.000,00
221.000,00
0,00
100.000,00
6.331.000,00

211
257
258
259
260
261

463
463
463
463
463

ОШ Стеван Филиповић - Дивци - 912
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422- Превоз ученика
422-Трошкови путовања

890.000,00
1.500.000,00
750.000,00
520.000,00
30.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
262
263
264
265
266
267

2
463
463
463
463
463
463

212
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
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Опис позиције

Страна 12

План за 2010.
годину

3
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 211

4
150.000,00
50.000,00
470.000,00
270.000,00
0,00
200.000,00
4.830.000,00

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Здравко Јовановић - Поћута - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422- Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 212

51.000,00
950.000,00
420.000,00
400.000,00
1.050.000,00
30.000,00
96.000,00
75.000,00
650.000,00
220.000,00
0,00
370.000,00
4.312.000,00

213
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Свети Сава - Попучке - 912
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422 - Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 213

420.000,00
548.000,00
376.000,00
470.000,00
35.000,00
100.000,00
25.000,00
600.000,00
235.000,00
430.000,00
290.000,00
3.529.000,00

214
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

ОШ Прота М. Ненадовић-Бранковина - 912
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422- Превоз ученика
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
483-Новчане казне
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 214

40.000,00
1.750.000,00
568.000,00
564.000,00
1.147.000,00
15.000,00
84.000,00
73.000,00
750.000,00
228.000,00
0,00
700.000,00
382.000,00
6.301.000,00

215
304
305
306
307

463
463
463
463

ОШ Милован Глишић-Ваљевска Каменица - 912
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422 - Превоз ученика

1.631.000,00
730.000,00
615.000,00
1.935.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
308
309
310
311
312
313
314

2
463
463
463
463
463
463
463

216
315
316

28. децембар 2009. године

Опис позиције

Страна 13

План за 2010.
годину

3
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору - услуге образовања
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 215

4
25.000,00
91.000,00
105.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
50.000,00
5.782.000,00

463
463

Остале школе - 912
424-Услуге образовања -деца ометена у развоју
472-Такмичење ученика
Укупно расходи 216

830.000,00
815.000,00
1.645.000,00

301
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Техничка школа - 920
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 301

740.000,00
16.000,00
2.500.000,00
2.700.000,00
130.000,00
170.000,00
1.390.000,00
730.000,00
480.000,00
670.000,00
9.526.000,00

302
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Економска школа - 920
413-Накнаде у натури
421-Стални трошкови-огрев
421-Стални трошкови-остали
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 302

580.000,00
3.600.000,00
1.970.000,00
65.000,00
250.000,00
20.000,00
700.000,00
270.000,00
400.000,00
500.000,00
8.355.000,00

303
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Ваљевска гимназија - 920
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 303

280.000,00
16.000,00
2.153.000,00
1.057.000,00
146.000,00
217.000,00
800.000,00
300.000,00
1.900.000,00
500.000,00
7.369.000,00

304
347
348
349

463
463
463

Пољопривредна школа - 920
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев

420.000,00
500.000,00
2.020.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
350
351
352
353
354
355
356
357

2
463
463
463
463
463
463
463
463

305
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
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Опис позиције

Страна 14

План за 2010.
годину

3
421-Стални трошкови - остали
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
483-Новчане казне и пенали по решењу судова
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 304

4
1.640.000,00
30.000,00
70.000,00
1.500.000,00
470.000,00
520.000,00
0,00
550.000,00
7.720.000,00

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Медицинска школа - 920
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - огрев
421-Стални трошкови - остали
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 305

400.000,00
25.000,00
1.731.000,00
1.211.000,00
56.000,00
92.000,00
20.000,00
1.100.000,00
230.000,00
300.000,00
550.000,00
5.715.000,00

306
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

Средња музичка школа - 920
413-Накнаде у натури
415-Накнада за запослене
421-Стални трошкови - остали
421-Стални трошкови -огрев
422-Трошкови путовања
423-Услуге по уговору
424-Специјализоване услуге
425-Текуће поправке и одржавање
426-Материјал
511-Зграде и грађевински објекти
512-Машине и опрема
Укупно расходи 306

1.000.000,00
260.000,00
970.000,00
830.000,00
75.000,00
180.000,00
150.000,00
250.000,00
306.000,00
0,00
0,00
4.021.000,00

307
380

463

Остале школе - 920
472-Такмичење ученика
Укупно расходи 307

401
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391

411
412
421
422
423
424
425
426
483
512
515

Матична библиотека Љ. Ненадовић - 820
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Судска изврешења
Машине и опрема
Остала основна средства
Укупно расходи 401

402
392

411

Центар за културу - 820
Плате и додаци запослених

840.000,00
840.000,00

9.694.000,00
1.734.000,00
2.000.000,00
20.000,00
330.000,00
70.000,00
420.000,00
93.000,00
700.000,00
300.000,00
2.000.000,00
17.361.000,00

9.415.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
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Опис позиције
3
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно расходи 402

Страна 15

План за 2010.
годину

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

2
412
414
421
422
423
424
425
426
511
512

403
403
404
405
406
407
408
409
410
411

411
412
421
422
423
424
425
426
512

Модерна галерија - 820
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Основна средства-опрема
Укупно расходи 403

404
412
413
414
415
416
417
418

411
412
421
422
424
425
426

Завод за заштиту споменика - 820
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Укупно расходи 404

8.968.000,00
1.606.000,00
650.000,00
11.000,00
645.000,00
150.000,00
50.000,00
12.080.000,00

405
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

411
412
421
422
423
424
425
426
511
512
515

Народни музеј - 820
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Укупно расходи 405

9.574.000,00
1.713.000,00
2.000.000,00
100.000,00
380.000,00
135.000,00
200.000,00
350.000,00
0,00
200.000,00
300.000,00
14.952.000,00

406
430
431
432
433
434
435
436
437
438

411
412
421
422
423
424
425
426
482

Интернационални уметнички студио - 820
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обав. таксе и казне нам. од јед. нив.

4
1.685.000,00
2.100.000,00
5.500.000,00
80.000,00
1.830.000,00
1.400.000,00
2.000.000,00
500.000,00
250.000,00
1.170.000,00
25.930.000,00

1.253.000,00
225.000,00
530.000,00
60.000,00
1.170.000,00
80.000,00
245.000,00
57.000,00
80.000,00
3.700.000,00

1.633.000,00
293.000,00
530.000,00
92.000,00
550.000,00
50.000,00
150.000,00
105.000,00
72.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
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Опис позиције
3

Страна 16

План за 2010.
годину

439

2
512

407
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

411
412
414
421
422
423
424
425
426
483
512

Међуопштински историјски архив - 820
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запослених
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне и пенали
Машине и опрема
Укупно расходи 407

408
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

424
424
424
424
424
424
424
424
424
424

Културне манифестације - 820
Специјализоване услуге -Дечија недеља
Специјализоване услуге -Књижевна заједница
Специјализоване услуге -остале манифестације
Специјализоване услуге -Петровдански дани
Специјализоване услуге -Позориште Мала сцена
Специјализоване услуге -Републичка смотра рецитатора
Специјализоване услуге -Тешњарске вечери
Специјализоване услуге -Задужбина Д. Максимовић
Специјализоване услуге-Ноћ музеја
Специјализоване услуге-Џез фестивал
Укупно расходи 408

100.000,00
180.000,00
0,00
30.000,00
150.000,00
0,00
2.700.000,00
100.000,00
0,00
1.000.000,00
4.260.000,00

409
461
462

481
481

Дотације - 820
КУД Абрашевић
Културно просветна заједница
Укупно расходи 409

2.247.000,00
1.500.000,00
3.747.000,00

411
463

424

Пројекти у култури - 820
Пројекти у култури
Укупно расходи 411

2.140.000,00
2.140.000,00

412
464

423

Самостални уметници - 820
Доприноси самосталним уметницима
Укупно расходи 412

501
465
466
467
468
469
470

411
412
421
423
426
512

Установа за физичку културу Валис - 810
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Основна средства-опрема
Укупно расходи 501

4.970.000,00
890.000,00
3.850.000,00
2.100.000,00
212.000,00
500.000,00
12.522.000,00

502
471

481

Остали корисници - 810
Дотације -спорт. Омладинске орг. и школски спорт
Укупно расходи 502

24.700.000,00
24.700.000,00

503
472

424

Основна средства-опрема
Укупно расходи 406

Спортске манифестације - 810
Услуге спорта -Избор спортисте године

4
50.000,00
3.525.000,00

8.585.000,00
1.539.000,00
440.000,00
1.150.000,00
0,00
210.000,00
70.000,00
76.000,00
35.000,00
700.000,00
0,00
12.805.000,00

500.000,00
500.000,00

180.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5

Број 13

Службени гласник града Ваљева

раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
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Опис позиције
3
Услуге спорта -Новогодишњи фудбалски турнир
Услуге спорта -Пливачки митинг
Услуге спорта -Светосавска трка
Услуге спорта-Летња баскет лига
Услуге спорта-Меморијални крос Генерал \укић
Укупно расходи 503

Страна 17

План за 2010.
годину

473
474
475
476
477

2
424
424
424
424
424

4
150.000,00
200.000,00
300.000,00
180.000,00
200.000,00
1.210.000,00

601
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

411
412
413
415
421
422
424
425
426
511
512

Друштвена брига о деци - 911
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Накнада за запослене
Стални трошкови
Превоз предшколаца
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно расходи 601

602
489

416

Накнаде - 911
Накнаде члановима комисија
Укупно расходи 602

701
490
491
492
493

463
463
463
463

Центар за социјални рад Колубара - 090
411-Плате и додаци запослених
412-Социјални доприноси
421-Стални трошкови
512-Машине и опрема
Укупно расходи 701

702
494
495
496
497
498
499
500
501
502

481
481
481
481
481
481
481
481
481

Дотације - 090
Цивилни инвалиди рата
Друштво за церебралну парализу
Инвалиди рада
Наши снови
О.О. Црвени крст
Организација глувих
Организација слепих
Остале невладине организације
Удружење мултиплесклерозе
Укупно расходи 702

615.000,00
690.000,00
649.000,00
716.000,00
6.595.000,00
636.000,00
684.000,00
145.000,00
743.000,00
11.473.000,00

703
503
504
505

421
472
472

Права по Одлуци - 090
Стални трошкови - поштанске услуге и достава
Накнаде из буџета -Права по одлуци
Накнаде из буџета-Одлу.о доп..правима војних инвалида
Укупно расходи 703

290.000,00
13.370.000,00
7.800.000,00
21.460.000,00

704
506
507
508

423
423
512

Социјална заштита - 090
Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју
Клуб особа са инвалидитетом
Основна средства-машине и опрема
Укупно расходи 704

5.200.000,00
2.300.000,00
1.000.000,00
8.500.000,00

801
509

423

Јавно информисање - 830
Услуге информисања

1.000.000,00

117.000.000,00
21.000.000,00
700.000,00
1.800.000,00
18.000.000,00
150.000,00
1.000.000,00
5.036.000,00
27.500.000,00
3.000.000,00
7.004.000,00
202.190.000,

205.000,00
205.000,00

5.238.000,00
938.000,00
177.000,00
80.000,00
6.433.000,00

Сопств.
за 2010.
годину
5
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раздео
ф-ја

екон.
клас.

1
510
511
512

2
423
423
423

901
513

465
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Опис позиције

План за 2010.
годину

3
Услуге оглашавања у штампаним медијима
Услуге по уговору -Радио Ваљево
Услуге по уговору -Телевизија Ваљево
Укупно расходи 801

4
800.000,00
3.192.000,00
3.188.000,00
8.180.000,00

Здравствена заштита - 760
Остале дотације и трансфери
Укупно расходи 901

3.000.000,00
3.000.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 3:
4
330
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Сопств.
за 2010.
годину
5

779.011.000,
45,29%

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
001
514
515
516
517
518
519
520
521

411
412
414
415
421
422
423
426

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 330
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси
Социјална давања запосленима
Накнаде у натури
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Укупно расходи 001
УКУПНО РАЗДЕО 4:
УКУПНО

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
Примања буџета града Ваљева прикупљају се и
наплаћују у складу са законом и другим прописима,
независно од износа утврђених овом Одлуком за
поједине врсте примања.
Члан 6.
У случају да виши ниво власти својим актом
определи буџету града Ваљева наменска средства за
надокнаду штета настале услед елементарних
непогода, као и случају уговарања донације, чији
износи нису били познати у поступку доношења
Одлуке о буџету за 2010. годину, орган управе
надлежан за финансије на основу тог акта отвара
одговарајуће апропријације за извршење расхода по
том основу.
Члан 7.
За извршење ове Одлуке одговоран је градоначелник
града Ваљева.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник
града Ваљева.

3.780.000,00
663.000,00
45.000,00
32.000,00
58.000,00
48.000,00
25.000,00
80.000,00
4.731.000,00
4.731.000,00
0,28%
1.720.000.000,00
100,00%

Члан 8.
За преузимање обавеза и њихову верификацију,
издавање налога за плаћање које треба извршити из
средстава буџета и издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету одговоран је
градоначелник.
Градоначелник може пренети овлашћења из става 1.
овог члана на друга лица посебним актом.
Члан 9.
За законито, наменско, економично и ефикасно
коришћење средстава директном кориснику одговоран
је функционер директног корисника.
За законито, наменско, економично и ефикасно
коришћење
средстава
распоређених
буџетом
индиректним корисницима одговорни су руководиоци
индиректних корисника буџетских средстава.
Члан 10.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише Градско веће, а обавезно у року
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода..
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља
извештај Скупштини града.
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Извештај садржи и одступања између усвојеног
буџета и извршења и образложења великих одступања.
Члан 11.
Градоначелник
доноси одлуку о промени
апропријације у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Члан 12.
Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на
предлог органа управе надлежног за финансије,
доноси Градоначелник.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за
непланиране или недовољно планиране апропријације.
Одобрена средства по овом основу представљају
повећање апропријације корисника за одређене намене
и исказују се на конту намена за коју су средства
усмерена.
Члан 13.
Стална буџетска резерва исказује се као посебна
апропријација и користи се за финансирање расхода на
име учешћа локалне власти у отклањању последица
ванредних околности.
Решење о употреби средстава сталне буџетске
резерве доноси Градоначелник на предлог органа
управе надлежног за финансије, а на основу закључка
Штаба за елементарне непогоде.
Члан 14.
Новчана средства буџета града и директних и
индиректних корисника средстава буџета, воде се на
консолидованом рачуну трезора града Ваљева.
Члан 15.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора
града Ваљева могу се инвестирати у складу са чланом
10. Закона о буџетском систему.
Члан 16.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним
плановима, које доноси орган управе надлежан за
финансије.
Корисник средстава буџета може вршити плаћања у
границама прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 17.
Распоред средстава са раздела 2. глава 012.
Субвенције, функција 480, позиције 451 Субвенције за
запошљавање у износу од 10.000.000 динара вршиће се
у складу са Споразумом о међусобним правима и
обавезама у реализацији Одлуке о буџету о одобравању
субвенција у привреди за ново запошљавање на
територији града Ваљева који ће бити потписан са
Националном службом за запошљавање.
Распоред средстава са раздела 2. глава 012
Субвенције, функција 480, позиције 451 Програм
уређења пољопривредног земљишта у износу од
3.000.000 динара вршиће се у складу са Програм
уређења пољопривредног земљишта за 2010.годину
усвојеног од стране Скупштине града.
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Распоред средстава са раздела 2. глава 013 Фонд
заштите животне средине, функција 560, позиције 424
Програм коришћења средстава накнаде за заштиту и
унапређење животне средине у износу од 3.000.000
динара вршиће се у складу са Програмом коришћења
средстава накнаде за заштиту и унапређење животне
средине за 2010. годину усвојеног од стрене
Скупштине града.
Члан 18.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2010.
години
по
посебном
решењу
које
доноси
градоначелник града Ваљева:
Раздео 2:
- Глава 012- Субвенције- функција 480 Истраживање и
развој- Економски послови, економска класификација
451- Субвенције у пољопривреди за апропријацију у
износу од 7.000.000 динара на предлог Комисије за
село и пољопривреду;
- Раздео 3:
- Глава 502-Остали корисници, функција 810 Услуге
рекреације и спорта- економска класификација 481Дотације спортским омладинским организацијама и
школском спорту на бази достављених програма на
предлог Комисије за спорт.
- Глава 409- Културне манифестације, функција 820
Услуге културе- економска класификација 424специјализоване услуге на бази достављених пројеката
на предлог програмског савета, директора сталне
манифестације или надлежне комисије.
Члан 19.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2010.
години на основу уговора или другог правног акта које
потписује градоначелник града Ваљева, на предлог
Градске управе, а у оквиру следећих раздела:
- Раздео 2:
- Глава 008-Инвестиције фонда за грађевинско
земљиште, функција 660, економска класификација 451
и 511, на предлог надлежне градске управе.
- Глава 014-Дотације, функција 850, економска
класификација 481, на предлог надлежне градске
управе.
- Раздео 3:
- Глава 702-Дотације, функција 090, економска
класификација 481, на предлог надлежне градске
управе.
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Члан 20.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет
буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није друкчије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа
средстава предвиђених Одлуком или су у супротности
са Законом о буџетском систему, не могу се
извршавати на терет буџета. Ако корисници буџетских
средстава остваре додатне приходе у износу већем него
што је исказано Одлуком о буџету града, или нису
уопште исказане Одлуком, могу користити средства из
додатних прихода до нивоа до кога су та средства и
остварена, а за намене утврђене Одлуком или за
капитална улагања, текуће поправке и одржавање и
опремање.
Обавезе преузете у 2009. години у складу са
одобреним апропријацијама у 2009. години, а
неизвршене у току 2009. године преносе се у 2010.
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају
се натерет одобрених апропријација овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је
законом,односно актом Владе предвиђен другачији
метод.
Члан 21.
Корисници
буџетских
средстава
приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга
или извођењу радова, морају да поступе у складу са
одредбама закона о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним
набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о буџету Републике Србије.
Члан 22.
Корисници буџета су у обавези да обезбеде дате
авансе на износ до 500.000 динара меницом без обзира
да ли је уговорени аванс проистекао из спроведеног
поступка јавне набавке или не подлеже Закону о јавним
набавкама, а преко 500.000 динара банкарском
гаранцијом.
Члан 23.
Средства распоређена за финансирање програма
корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева према Упутству о раду трезора, а у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе
књиговодствену документацију за плаћање (директни
оргинал, а индиректни копије).
Средства буџета распоређена овом одлуком могу се
користити само за намене за које су им, по њиховим
захтевима, та средства одобрена и пренета.
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Члан 24.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
извршава из средстава буџета и из других прихода,
обавезан је да измирење тог расхода прво врши из
прихода из тих других извора.
Члан 25.
Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре
додатне приходе у планираном износу апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
буџета.
Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене
расходе или издатке остварује и додатне приходе,
обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво
врши из прихода из других извора.
Члан 26.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
града не могу засновати радни однос са новим лицима,
уколико то није у складу са кадровским планом, и
уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису одређена у оквиру средстава Одлуком о буџету
града, предвиђена за плате том кориснику.
Члан 27.
Средства за исплату плата запослених, примена
Општег колективног уговора, Анекса I Општег
колективног уговора, обрачун и исплата божићних,
годишњих и јубиларних награда и других врста
награда и бонуса предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима за директне и
индиректне кориснике средстава буџета града
планираће се у складу са Законом о буџету Републике
Србије.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који остваре уштеде у трошењу средстава
буџета планираних за расходе за запослене и
коришћење услуга и роба, могу остварени износ
уштеда користити за исплату награда за посебне
резултате рада запослених.
Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не
могу се исплатити у већем износу од износа потребног
за исплату једног месечног платног фонда директног и
индиректног корисника буџетских средстава.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију
средстава за рад у 2010. години, на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету.
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Члан 29.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима буџета, могу се користити
краткорочни кредити у складу са Законом о јавном
дугу.
Члан 30.
Буџетски корисници дужни су да на захтев органа
управе надлежне за финансије ставе на увид
документацију о свом финансијском пословању, као и
да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду.
Директни и индиректни корисници буџета дужни су
да о свим променама битним за свој статус и
финансирање обавесте Скупштину града и надлежно
одељење Градске управе.
Члан 31.
Извештај о извршењу годишњег финансијског плана
буџетски корисник доставља орган управе надлежан за
финансије која извршава буџет, 15 дана пре рока
предвиђеног за подношење завршног рачуна.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Директни и индиректни корисници буџетских
средстава буџета града Ваљева пренеће на рачун –
Извршење буџета града Ваљева до 31. јануара 2010.
године средства која нису утрошена за финансирање
расхода у 2009. години, која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету града Ваљева за
2009. годину («Службени гласник Ваљева» број 26/08 и
8/09) закључно са 31. децембром 2009. године.
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града Ваљева на седници одржаној 28. децембра
2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(''Службени гласник општине Ваљево'' број 11/07 и
22/07 и ''Службени гласник града Ваљева'', број
26/08) у члану 7. став 2. после речи: ''обавеза'',
додају се речи: ''или се подаци из пријаве и
добијеног одобрења разликују од утврђеног
стања''.
Члан 2.
У члану 10. став 1. IV – зона речи: ''општине
Ваљево'' замењују се речима: ''града Ваљева''
Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
''Уметничким и старим занатима и пословима
домаће радиности у смислу ове одлуке сматрају се
уметнички и стари занати и послови домаће
радиности одређени Правилником о одређивању
послова који се сматрају уметничким и старим
занатима, односно пословима домаће радиности.''
Члан 4.
Таксенa тарифa локалних комуналних такси
мења се и гласи:
''ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Члан 33.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику града Ваљева».

ТАРИФНИ БРОЈ 1.
За истицање фирме на пословном простору такса
се утврђује у годишњем износу по зонама и то:

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-469/2009-06

1. За правна или физичка лица која обављају
делатност банкарства, осигурања имовине и лица,
трговине нафтом и дериватима нафте, поштанских,
мобилних
и
телефонских
услуга
и
електропривреде:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
ГОРАН ЛУЧИЋ, с.р.

175.

На основу члана 32. став 1. тачка 13),
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 11.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' број 62/06) и члана 35.
став 1. тачка 13) Статута града Ваљева (''Службени
гласник града Ваљева'' број 19/08) Скупштина

-екстра А зона
-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

динара
510.613,00
425.511,00
354.592,00
283.674,00
212.755,00
141.837,00

2. За правна или физичка лица која обављају
делатност приређивања игара на срећу и забавних
игара:

-екстра А зона
-екстра зона

динара
141.837,00
118.197,00
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-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

99.133,00
79.029,00
59.480,00
39.653,00

3. Адвокати и лица која обављају другу
професионалну делатност (преводиоци, судски
тумачи, судски вештаци, лица која обављају
агенцијске услуге и др.), удружења таксиста и
удружења аутопревозника:
динара
-екстра А зона
29.283,00
-екстра зона
24.385,00
-прва зона
20.335,00
-друга зона
16.268,00
-трећа зона
12.201,00
-четврта зона
8.134,00
4. Физичка лица која обављају делатност таксипревоза или аутопревозничку делатност плаћају
таксу без обзира на зону у годишњем износу од
динара
3.000,00
5. Физичка лица која обављају угоститељску
делатност:
Површине пословног простора:

-екстра А зона
-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

до 25м2 преко
15.000,00
12.500,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
5.000,00

25м2
30.000,00
25.000,00
20.000,00
16.000,00
12.000,00
10.000,00

6. Правна или физичка лица која обављају
делатности које нису наведене у тачкама 1. и 2.
овог тарифног броја, у пословном простору чија је
укупна површина:
-од 300 м2 до 1.000 м2 плаћају таксу без обзира на
зону у годишњем износу од
динара
141.837,00
-преко 1.000 м2 плаћају таксу без обзира на зону у
годишњем износу од
динара
221.755,00
7. Правна или физичка лица која обављају
делатности које нису наведене у тачкама 1. и 2.
овог тарифног броја у пословном простору чија је
укупна површина мања од 300 м2:

-екстра А зона
-екстра зона

динара
58.566,00
48.771,00
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40.670,00
32.536,00
24.402,00
16.268,00

НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода Градске
управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.
Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31.
јануара текуће године, односно у року од 30 дана
од дана почетка обављања делатности поднесе
пријаву Одељењу из става 1. о називу фирме и
броју фирми подложних такси, као и осталим
подацима од значаја за одређивање висине таксе,
ради доношења решења.
Обвезник је дужан да одељењу из става 1. ове
напомене, поднесе пријаву о свакој промени од
значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од
дана настанка промене.
Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене
Одељење надлежно за утврђивање, наплату и
контролу изворних прихода доноси решење о
обавези плаћања таксе по службеној дужности.
Под истакнутом фирмом, сматра се сваки
истакнути назив или име, које упућује на то да
правно или физичко лице обавља делатност, без
обзира где је фирма истакнута на пословном
простору.
Ако се на једном пословном простору налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се
плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног
простора плаћа се такса.
Такса за фирму плаћа се за седиште правног лица
у прописаном износу, а умањује за 75% у односу
на висину таксе у одговарајућој зони за сваку
пословну јединицу правног лица које има седиште
на територији града Ваљева.
Уколико се седиште правног лица налази ван
територије града Ваљева, седиштем у смислу овог
тарифног броја сматра се пословна јединица у којој
се налазе органи управљања за територију града.
Такса за истицање фирме или назива из тачке 6. и
7. овог тарифног броја умањује се за 20% за средња
привредна друштва, а за 50% за мала привредна
друштва.
Статус привредног друштва као средњег или
малог, одређује се у складу са законом.
Такса из тачке 7. овог тарифног броја умањује се
за 40% за физичка лица која обављају претежно
трговинску делатност.
Такса из тачке 7. овог тарифног броја умањује се
за 60% за физичка лица која обављају претежно
производну или занатску делатност.
Ако физичко лице поред претежне обавља и
друге делатности таксу утврђену овим тарифним
бројем плаћа у висини утврђеној за обављање
претежне делатности.
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Плаћање таксе на фирму ослобођена су физичка
лица која обављају старе занате.
Сва новооснована правна лица и физичка лица
која самостално обављају делатност, које су
обухваћене овим тарифним бројем ослобађају се
плаћања таксе на следећи начин:
- 100% од утврђене обавезе по овом тарифном
броју за прву пуну годину од оснивања,
- 50% од утврђене обавезе по овом тарифном броју
за другу пуну годину од оснивања.
Ова ослобађања не односе се на тачке 1,2.и 6. овог
тарифног броја.
Обрачун таксе за правна лица врши се у
годишњем износу, а плаћа се у једнаким
тромесечним ратама, у року од 45 дана од почетка
тромесечја.
Обрачун таксе за физичка лица врши се у
годишњем износу, а плаћа се у 12 рата у висини од
1/12 годишњег износа таксе и то тако да је
обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог
у месецу за предходни месец, у свему према
одредбама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који
припадају граду (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.) плаћа се такса у дневном
износу по сваком целом или започетом м2 по
зонама за сваку истакнуту и исписану фирму и то:
динара
- екстра зона
14,00
- прва зона
13,00
- друга зона
10,00
- трећа зона
7,00
- четврта зона
6,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода Градске
управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.
Под истакнутом и исписаном фирмом, сматра се
сваки истакнути, односно исписан назив или име
на објекту и простору који припада граду и који
упућује на то да правно и физичко лице обавља
делатност.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и
физичко лице чија се фирма истиче и исписује ван
пословног простора на објектима и просторима
који припадају граду.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана истицања и исписивања фирме ван
пословног простора на објектима и просторима
који припадају граду поднесе пријаву Одељењу из
става 1. ове напомене о називу фирме и броју
фирми подложних такси, као и осталим подацима
од значаја за одређивање висине таксе, ради
доношења решења .
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Одељење Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове које
издаје одобрење за истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима
који припадају граду, примерак истог доставља
Одељењу из става 1. ове напомене ради доношења
решења о обавези плаћања таксе.
Обрачун таксе за правна лица врши се у
годишњем износу, а плаћа се у једнаким
тромесечним ратама, у року од 45 дана од почетка
тромесечја.
Обрачун таксе за физичка лица врши се у
годишњем износу, а плаћа се у 12 рата у висини од
1/12 годишњег износа таксе и то тако да је
обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог
у месецу за предходни месец, у свему према
одредбама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За држање моторних друмских и прикључних
возила по сваком возилу годишње и то:
1. За теретна возила (камиони и камионети, и
специјална моторна возила намењена за превоз
одређених терета), према носивости и то:
динара
-до 3 тоне носивости
1.024,00
-преко 3 тоне до 8 тона носивости
3.004,00
-преко 8 тона носивости
9.188,00
2. За аутобусе и комбибусе
5.995,00
3. За радна возила без обзира на
носивост и тежину
795,00
4. За прикључна возила :
а) за теретне приколице и за специјалне теретне
приколице намењене за превоз одређеног терета
преко носивости и
-до 3 тоне носивости
795,00
-преко 3 тоне до 8тона носивости
1.482,00
-преко 8 тона носивости
5.389,00
б) за путничке приколице аутобуса
3.004,00
в) за радне приколице
3.001,00
5. За вучна возила:
а) за тракторе - до 25 КС
- преко 25 до 40 КС
- преко 40 до 63 КС
- преко 63 КС
б) за тегљаче без обзира на носивост

485,00
613,00
755,00
930,00
1.509,00

6. За специјална возила за превоз
одређених лица
485,00
7. За путничке аутомобиле и комбинована возила
(комби) према радној запремини мотора и то:
- до 900 цм3
404,00
- преко 900 до 1.350 цм3
633,00
- преко 1.350 до 1.800 цм3
1.414,00
- преко 1.800 до 2.500 цм3
1.994,00
- преко 2.500 до 3.150 цм3
3.152,00
- преко 3150 цм3
5.995,00
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8. За мотоцикле без обзира на радну запремину
мотора
404,00
9. За мопеде

269,00

10. За приколице путничких аутомобила и
комбинованих возила:
-камп приколица
- за остале без обзира на носивост

593,00
485,00

11. За возила којима се обавља јавни превоз
путника – такси возила
3.988,00
НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за
регистровање трактора и тракторских приколица,
мотокултиватора и приколица за мотокултиваторе
које користе искључиво за сопствене потребе, као
и за она возила за која се не плаћа накнада за
употребу и коришћење путева сходно Закону о
јавним путевима.
Таксени обвезник дужан је таксу из овог
тарифног броја уплати на одговарајући рачун
прихода града Ваљева пре регистрације, односно
продужења важности регистрације и да органу
надлежном за регистрацију пружи доказ о
уплаћеној такси.
Орган надлежан за регистрацију возила одбиће
захтев за регистрацију уколико није достављен
доказ о уплати таксе по овом тарифном броју.
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут
годишње у моменту регистрације возила, унапред
за 12 месеци.
ТАРИФНИ БРОЈ 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван
пословних просторија такса се плаћа по сваком
започетом м2 изложбене површине витрине у
годишњем износу по зонама и то:
динара
-екстра зона
2.559,00
-прва зона
2.156,00
-друга зона
1.684,00
-трећа зона
1.280,00
-четврта зона
809,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода.
Изложбеном површином витрине сматра се
површина главне стране витрине која је окренута
према улици или пролазу.
Уколико је витрина са више страна окренута
улици односно пролазу, такса се плаћа за само
једну страну и то за ону која је већа.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и
физичко лице које користи витрину.
Обрачун таксе врши се у годишњем износу, а
плаћа се у 12 рата у висини од 1/12 годишњег
износа таксе и то тако да је обвезник дужан
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уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за
предходни месец.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка коришћења витрине ради
излагања робе ван пословних просторија поднесе
пријаву Одељењу из става 1. ове напомене о броју
витрина подложних такси, као и осталим подацима
од значаја за одређивање висине таксе, ради
доношења решења.
Одељење Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове које
издаје одобрење за постављање витрина примерак
истог доставља
Одељењу из става 1. ове
напомене ради доношења решења о обавези
плаћања таксе.
Уколико се витрина користи дуже од једне
године корисник је дужан да сваке године
најкасније до 31. јануара обавести Одељење из
става 1. ове напомене о броју витрина и површини
истих ради утврђивања таксе за текућу годину.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
пријавити Одељењу из става 1. ове напомене
најкасније три дана пре дана настaнка промене.
ТАРИФНИ БРОЈ 5.
За држање ресторана и других угоститељских и
забавних објеката на води такса се плаћа по 1м2
површине објекта на води у годишњем износу од
динара
613,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и
физичко лице које држи ресторан, или други
угоститељски и забавни објекат на води.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка држања ресторана и других
угоститељских и забавних објеката поднесе
пријаву Одељењу из става 1. ове напомене о броју
објеката подложних такси, као и осталим подацима
од значаја за одређивање висине таксе, ради
доношења решења.
Одељење Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове које
издаје одобрење за држања ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води
примерак истог доставља Одељењу из става 1. ове
напомене ради доношења решења о обавези
плаћања таксе.
Обрачун таксе врши се у годишњем износу, а
плаћа се у 12 рата у висини од 1/12 годишњег
износа таксе и то тако да је обвезник дужан
уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за
предходни месец.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
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да пријави Одељењу из става 1. ове напомене
најкасније три дана пре дана настанка промене.
ТАРИФНИ БРОЈ 6.
За држање животиња као кућних љубимаца и
егзотичних животиња власници плаћају таксу
годишње:
динара
- у насељеном месту Ваљево
1.000,00
- ван насељеног места Ваљево
700,00
НАПОМЕНА:
Наплату таксе по овом тарифном броју врши
посебним прописом овлашћена ветеринарска
организација, односно служба за вакцинацију
животиња:
У случају да власник не уплати таксу по овом
тарифном броју наплата се врши принудним путем
на основу пријаве организације односно службе
која врши вакцинацију.
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут
годишње у моменту вакцинације животиња као
кућних љубимаца и егзотичних животиња
приликом вакцинације за сваку животињу.
ТАРИФНИ БРОЈ 7.
За коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности, плаћа се такса
сразмерно времену коришћења по сваком целом
или започетом квадратном метру заузетог простора
дневно, уколико овом одлуком није друкчије
прописано и то:
1. Коришћење простора испред угоститељских
објеката за потребе постављања летње баште
(постављање столова са пратећим садржајем:
итисон, жардињере, ограде, шанк ):
динара
-екстра зона
22,00
-прва зона
16,00
-друга зона
13,00
-трећа зона
8,00
-четврта зона
5,00
2. Коришћење простора испред трговинских и
угоститељских објеката за постављање платнених
и сличних надстрешница са масивном браварском,
дрвеном и другом конструкцијом:
динара
-екстра зона
22,00
-прва зона
16,00
-друга зона
13,00
-трећа зона
8,00
-четврта зона
5,00
3. Коришћење простора за привремене објекте
трговинско-угоститељске делатности за продају и
излагање робе испред трговинских објеката (тезге
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или гондоле), изузев објеката из тачке 4.овог
тарифног броја:
динара
-екстра зона
64,00
-прва зона
53,00
-друга зона
41,00
-трећа зона
33,00
-четврта зона
22,00
4. Коришћење простора за апарате за држање и
продају сладоледа, расхладне витрине, покретне
кофере, сталак – вртешке по комаду дневно:
динара
-екстра зона
53,00
-прва зона
41,00
-друга зона
22,00
-трећа зона
22,00
-четврта зона
12,00
5. Коришћење простора за остале мале покретне
апарате за производњу и продају кокица,
сладоледа, роштиља и услуге: ваге, чишћења обуће
и слично по комаду дневно:
динара
-екстра зона
31,00
-прва зона
21,00
-друга зона
16,00
-трећа зона
11,00
-четврта зона
5,00
6. Коришћење простора за: монтажне бине,
трибине, циркуске шатре, камп-приколице,
забавне, луна и зоопаркове и тезге за игре на срећу
и друге забаве :
динара
-екстра зона
5,00
-прва зона
3,00
-друга зона
3,00
-трећа зона
2,00
-четврта зона
2,00
7. Коришћење простора за привремени истовар и
смештај робе, грађевинског материјала и огревног
дрвета:

-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

динара
22,00
16,00
12,00
7,00
5,00

8. Коришћење простора за покретне приколице
(привремено заузеће простора):
динара
-екстра зона
64,00
-прва зона
56,00
-друга зона
42,00
-трећа зона
33,00
-четврта зона
22,00
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9. Коришћење простора на јавним површинама и
туристичким местима града Ваљева за време
манифестација за постављање монтажних и
покретних
објеката
трговинско-угоститељске
делатности за продају и излагање робе
динара
за све зоне
37,00
10.Коришћење простора за отворене тезге за
продају и излагање робе за Нову годину и 8. март
у трајању до 15 дана:
динара
-екстра зона
402,00
-прва зона
337,00
-друга зона
253,00
-трећа зона
165,00
-четврта зона
85,00
11. Коришћење простора за постављање
телефонских говорница по апарату, дневно:
динара
14,00
13,00
10,00
7,00
5,00

-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

12. Коришћење простора испред трговинскоугоститељских објеката за потребе тих објеката:
динара
64,00
53,00
41,00
33,00
22,00

-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

13. Коришћење простора за изнајмљивање дечијих
аутомобила, мотора и слично по возилу, дневно:
динара
32,00
14.
Коришћење
простора
туристичког возића, дневно:

за

стајалиште
динара

- у насељеном месту Дивчибаре
- у осталим насељеним местима
на територији града Ваљева

1.224,00
530,00

НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода Градске
управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и
физичко лице које користи простор на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига
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и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности.
Такса се плаћа у року од осам дана од дана
пријема решења о утврђивању висине таксе.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка коришћења простора на јавним
површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе поднесе пријаву Одељењу из става
1. ове напомене и достави податке од значаја за
одређивање висине таксе, ради доношења решења.
Када је за постављање објекта или предмета
којима се врши заузеће јавне површине потребно
прибавити одобрење, Одељење Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове надлежно за
издавање наведеног
одобрења примерак истог доставља Одељењу из
става 1. ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
да пријави Одељењу из става 1. ове напомене
најкасније три дана пре настанка промене.
Обвезник таксе, који користи простор испред
пословног објекта из тачке 1. и 3. овог тарифног
броја, а има постављену платнену и сличну
надстрешницу из тачке 2. овог тарифног броја,
плаћа таксу само по једном од наведених основа и
то за заузеће простора који је по површини већи.
Ако се поред штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности продаје и нека друга
роба, онда се такса плаћа у прописаном износу из
овог тарифног броја.
ТАРИФНИ БРОЈ 8.
За држање средстава за игру (билијар, пикадо,
флипери, електронске видео игре, СЕГА – апарати,
забавне игре на рачунарима, симулатори, видео
аутомати и друге сличне направе које се стављају у
погон уз помоћ новца или жетона и друге сличне
игре) такса се утврђује у дневном износу по једном
средству за игру:
динара
-екстра зона
35,00
-прва зона
25,00
-друга зона
22,00
-трећа зона
11,00
-четврта зона
6,00
НАПОМЕНА:
Средствима за игру, односно забавним играма
сматрају се направе које се стављају у погон уз
помоћ новца или жетона, у којима учесник не може
остварити добитак у новцу, стварима, услугама или
правима.
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода.
Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац
средстава за игру.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка држања средстава за игру
поднесе пријаву Одељењу из става 2. ове напомене
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и достави податке од значаја за одређивање висине
таксе, ради доношења решења, а исту су дужни
уплатити у року од осам дана од дана пријема
решења о утврђивању таксе.
Пријава садржи:
-за правна лица: регистрован назив и седиште
обвезника, ПИБ, број текућег рачуна, адресу,
врсту, марку, тип и серијски број средства, време
држања, датум почетка држања средстава, број
дана у месецу у којима ће се држати средства за
игру и све друге потребне податке за одређивање
основа и висине таксе.
-за физичка лица: име и презиме, пребивалиште,
ЈМБГ, адресу, врсту, марку, тип и серијски број
средства, време држања, датум почетка држања
средстава, број дана у месецу у којима ће се
држати средства за игру и све друге потребне
податке за одређивање основа и висине таксе.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја држалац је дужан
да пријави Одељењу из става 2. ове напомене.
ТАРИФНИ БРОЈ 9.
1. За држање музичких уређаја и приређивање
музичког програма у угоститељским и другим
објектима, такса се утврђује у дневном износу по
зонама и то:
динара
-екстра зона
1.050,00
-прва зона
1.014,00
-друга зона
971,00
-трећа зона
930,00
-четврта зона
889,00
2. За држање музичких уређаја и приређивање
музичког програма у угоститељским и другим
објектима за време организовања прослава –
свадбе, матуре, испраћаји и слично, такса се
утврђује у дневном износу и то:
динара
- до 200 места за седење
4899,00
- преко 200 места за седење
6736,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода Градске
управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.
Обвезници таксе по овом тарифном броју су
правна лица,
предузетници и физичка лица,
власници угоститељских и других објеката у
којима се држе музички уређаји и приређује
музички програм.
Обвезник таксе је дужан да поднесе пријаву да
држи музичке уређаје и организује приређивање
музичког програма до 5-ог у месецу за текући
месец, а исту је дужан уплатити у року од 8 дана од
дана пријема решења о утврђивању таксе.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник таксе је
дужан да пријави Одељењу из става 1. ове
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напомене најкасније три дана пре дана настанка
промене.
ТАРИФНИ БРОЈ 10.
1. За коришћење рекламних паноа
такса се
утврђује у дневном износу по сваком целом или
започетом 1м2 по зонама и то:
динара
-екстра зона
14,00
-прва зона
13,00
-друга зона
10,00
-трећа зона
7,00
-четврта зона
6,00
2. За коришћење рекламних паноа који су
прикључени на јавну електро мрежу такса се
утврђује у дневном износу по 1м2 по зонама и то:

-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

динара
21,00
17,00
14,00
10,00
7,00

НАПОМЕНА:
Рекламни панои су:
А) огласни објекти (огласни стубови, панои или
огласне табле, односно плакатна места),
Б) наменски постављени конзолни панои над
јавном површином, или слободно стојећи панои
или експонати на објекту, или у простору са
исписаним рекламним порукама у које спадају и
транспарентне рекламе исписане на платну или
сличном материјалу које се постављју изнад
коловозних површина на висини од најмање 4,50 м
од површине коловоза.
Решење о обавези плаћања таксе из овог
тарифног броја доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода Градске
управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.
Обвезник таксе је правно и физичко лице које
поставља рекламни пано.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка коришћења рекламних паноа
поднесе пријаву Одељењу из става 2. ове напомене
и достави податке од значаја за одређивање
висине таксе, ради доношења решења, а исту су
дужни уплатити у року од осам дана од дана
пријема решења о утврђивању таксе.
Када је за коришћење рекламних паноа потребно
прибавити одобрење надлежног органа, Одељење
Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове које издаје
наведено одобрење примерак истог доставља
Одељењу из става 2. ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
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да пријави Одељењу из става 2. ове напомене
најкасније три дана пре дана настанка промене.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
плакате хуманитарних, културних и спортских
организација и установа чији је оснивач град
Ваљево, као и за посмртне објаве и огласе.
Уколико се користе обе стране паноа, такса се
плаћа према површини обе стране.
ТАРИФНИ БРОЈ 11.
За коришћење слободних површина за кампове,
постављање
шатора
или
другог
објекта
привременог коришћења, такса се утврђује
сразмерно времену коришћења за сваки 1м2 заузете
површине дневно и то:
динара
67,00
НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник
површине за постављање кампова, шатора и
других објеката за привремено коришћење.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка коришћења слободних површина
за кампове, постављање шатора или другог објекта
привременог
коришћења
поднесе
пријаву
Одељењу за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода Градске управе за друштвене
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске
послове и достави
податке од значаја за
одређивање висине таксе, ради доношења решења,
а исту су дужни да уплате у року од три од дана
пријема решења о утврђивању таксе.
Када је за коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или другог објекта
привременог коришћења потребно прибавити
одобрење надлежног органа, Одељење Градске
управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове надлежно за издавање
наведеног одобрења примерак истог доставља
Одељењу из става 2. ове напомене.
Доношење решења и наплату таксе из овог
тарифног броја врши Одељење из става 2. ове
напомене а иста се утврђује сразмерно времену на
које је издато одобрење за коришћење слободних
површина за кампове, постављање шатора или
другог објекта привременог коришћења.
ТАРИФНИ БРОЈ 12.
За коришћење обале у пословне и било које друге
сврхе утврђује се такса и то:
-за коришћење обале по 1м 2 дневно:
динара
-екстра зона
22,00
-прва зона
16,00
-друга зона
13,00
-трећа зона
8,00
-четврта зона
5,00
НАПОМЕНА:
Под коришћењем обале сматра се коришћење
појаса земљишта који се протеже непосредно уз
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корито реке ширине 50 м рачунајући од
унутрашње ножице насипа.
Решење о обавези плаћања таксе по овом
тарифном броју доноси Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода Градске
управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.
Обвезници таксе по овом тарифном броју су
правна и физичка лица која користе обалу у
пословне и било које друге сврхе.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка коришћења обале у пословне и
било које друге сврхе поднесе пријаву Одељењу из
става 2. ове напомене и достави податке од значаја
за одређивање висине таксе, ради доношења
решења.
Када је за коришћење обале у пословне и било
које друге сврхе потребно прибавити одобрење
надлежног органа, Одељење Градске управе за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове које издаје наведено одобрење примерак
истог доставља Одељењу из става 2. ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
пријавити Одељењу из става 2. ове напомене,
најкасније три дана пре дана настале промене.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају физичка
и правна лица која обалу користе за обављање
пољопривредне делатности.
ТАРИФНИ БРОЈ 13.
За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевинских радова (
постављање скела, заштитних ограда којима се
ограђују градилишта) и други монтажни и
привремени објекти који служе за потребе
градилишта код изградње, реконструкције и
адаптације објекта утврђује се такса дневно по 1м2
заузете површине:
динара
-екстра зона
8,00
-прва зона
7,00
-друга зона
5,00
-трећа зона
2,00
-четврта зона
1,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези уплате таксе из овог тарифног
броја доноси Одељење за утврђивање, наплату и
контролу изворних прихода Градске управе за
друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске послове.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и
физичко лице које заузма јавну површину
грађевинским материјалом или за извођење
грађевинских
радова
(постављање
скела,
заштитних ограда којима се ограђују градилишта)
и другим монтажним и привременим објектима
који служе за потребе градилишта код изградње,
реконструкције и адаптације објекта и то у року од
осам дана од дана пријема решења.
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Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана
пре дана почетка заузећа јавне површине
грађевинским материјалом
поднесе пријаву
Одељењу из става 1. ове напомене и достави
податке од значаја за одређивање висине таксе,
ради доношења решења.
Када је за заузеће јавне површине потребно
прибавити одобрење надлежног органа, Одељење
Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове надлежно које
издаје наведено одобрење примерак истог
доставља Одељењу из става 1. ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине
обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан
пријавити Одељењу из става 1. ове напомене
најкасније три дана пре дана настанка промене.''
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-96/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

176.

На основу члана 9. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број
62/06), члана 32. став 1. тачка 13) и члана 66. став
3. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'', број 129/07 ) и члана 35. став 1. тачка
13) Статута града Ваљева (''Службени гласник
града Ваљева'', број 19/08), Скупштина града
Ваљева на седници одржаној дана 28. децембра
2009. године, донела је
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ГРАДСКЕ

I ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.
У динарима
1. за захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак ако овом одлуком није прописана друга
такса
123,00
2. за захтев за давање мишљењао примени
oпштинских односно градских прописа
613,00
НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за
накнадне поднеске којима странка захтева брже
поступање по раније поднетом захтеву.
II УВЕРЕЊА
Тарифни број 2.
1. за сва уверења и потврде које издају градске
управе у оквиру послова из изворне надлежности
ако није другачије одређено
123,00
НАПОМЕНА:
Ако се издаје једно уверење или потврда по
захтеву више лица, такса по овом тарифном броју
плаћа се онолико пута колико има лица којима се
уверење или потврда издаје.
III РЕШЕЊА
Тарифни број 3.
1. за сва решења која доносe градскe управe у
оквиру послова из изворне надлежности за која
није прописана посебна такса
183,00
2. за доношење решења о утврђивању земљишта за
редовну употребу објекта
1.590,00

ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о Градским административним
таксама (''Службени гласник општине Ваљево''
број 11/07 и 22/07 и ''Службени гласник града
Ваљева'', број 26/08 и 9/09-исправка)
Тарифа за градске административне таксе мења
се и гласи:

3. за доношење решења о конверзији права
коришћења у право својине уз накнаду
2.120,00
4. за доношење решења о поништају правоснажног
решења о изузимању градског грађевинског
земљишта из поседа
613,00
5. за доношење решења о отуђењу или давању у
закуп грађевинског земљишта у јавној својини,
по захтеву странке
857,00
НАПОМЕНА:
Сматра се да је странка поднела захтев из тачке
5. овог тарифног броја ако се пријавила на оглас за
давање земљишта у закуп или отуђење и по истом
закључком комисије утврђена као лице које је
понудило највећи износ закупнине.
Ако се доноси једно решење, по захтеву више
лица, такса по овом тарифном броју плаћа се
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онолико пута колико има лица којима се решење
доставља.
Тарифни број 4.
1. за решење којим се издаје водопривредна
сагласност,
водопривредни
услови
и
водопривредна дозвола за објекте локалног значаја
735,00
2. за закључак којим се издају водопривредни
услови
613,00
Тарифни број 5.
За решење о привођењу пашњака другој култури
294,00
Тарифни број 6.
1. за издавање одобрења за постављање мањих
монтажних објеката на јавним површинама и то:
киоска, летњих башта, привремених објеката
трговачко-угоститељске делатности, монтажних
огласно-рекламних објеката и монтажних објеката
за културна збивања и забаву
441,00
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3. за захтев за проверу испуњености услова за
почетак рада и обављање делатности установа за
дневни боравак и помоћ у кући као и за обављање
делатности пружања саветодавних услуга у
области социјалне заштите и услуга помоћи у
кући
1.041,00
4. за захтев за преглед пословних просторија ради
утврђивања услова за обављање делатности у
погледу примене мера заштите животне средине
1.041,00
5. за захтев за утврђивање примене мера у области
заштите од буке:
- за физичка лица
613,00
- за правна лица
1.960,00
6. за захтев за утврђивање примене мера заштите
ваздуха од загађења:
- за физичка лица
613,00
- за правна лица
1.960,00
7. за опомену којом се неко позива да плати дужну
таксу
171,00

2. за издавање одобрења за постављање осталих
мањих монтажних објеката на јавним површинама
319,00

V ЖАЛБА

3. за решење о потврди плана посебних делова
зграде(етажирање)
2.450,00

Тарифни број 9.
За жалбу против решења градских управа
донетих у оквиру послова из изворне надлежности.
127,00.''

Тарифни број 7.
1. за захтев за решење о техничком регулисању
саобраћаја на општинским путевима и улицама у
насељима
1.911,00

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.

2. за захтев за сагласност на саобраћајни пројекат
утврђеног режима саобраћаја на општинским
путевима и улицама у насељу
- физичка лица
809,00
- правна лица
2.694,00

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-97/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

3. за захтев за решење о резервисању паркинг
места
2.450,00
4. за захтев за одобрење заузимања саобраћајнихјавних површина за постављање грађевинске скеле,
ограде, грађевинског материја и огрева дуже од 24
часа
- за физичка лица
622,00
- за правна лица
2.450,00
IV РАЗНО
Тарифни број 8.
1. за уношење имена, грба или другог обележја
града Ваљева у пословно
име
122.472,00
2. за захтев за издавање потврде о контроли возила
за обављање аутотакси превоза
588,00

177.

На основу члана 32. став 1. тачка 13) и
члану 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 19.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 62/06), члана 104.
став 1. Закона о туризму (''Службени гласник РС'',
број 36/09) и члана 35. став 1. тачка 13) Статута
града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'',
број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 28. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом одлуком уводи се боравишна такса као
изворни приход града Ваљева, утврђује се њена
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висина, ослобађања од плаћања таксе, начин и
рокови плаћања.

односно образовне
комисије и друго).

Члан 2.
Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан
боравка у угоститељском објекту за смештај изван
свог пребивалишта.
Угоститељски објекат за смештај у смислу става
1. овог члана је: хотел, мотел, туристичко насеље,
камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште,
кућа, апартман, соба и други објекти за пружање
услуге смештаја.

Члан 6.
Наплату боравишне таксе врше привредни
субјекти који пружају услугу смештаја, као и
туристичке организације, туристичке агенције или
привредни субјекти преко којих се пружа услуга
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу
истовремено са наплатом услуге смештаја.

Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у
угоститељском објекту за смештај на територији
града Ваљева.
Члан 4.
Висина боравишне таксе утврђује се таксеном
тарифом која је саставни део ове одлуке.
Боравишна такса не може се наплатити у износу
већем или мањем од прописаног.
Члан 5.
Боравишну таксу не плаћају:
1)
деца до седам година старости;
2)
лица упућена на бањско и климатско
лечење, односно специјализовану рехабилитацији
од стране надлежне лекарске комисије;
3)
особе са инвалидитетом са телесним
оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве
до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије
и
сродних
мишићних
и
неуромишићних
обољења,
параплегије
и
квадриплегије, церебралне и дечје парализе и
мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као
и пратилац наведених особа;
4)
ученици и студенти који организовано
бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења
спортско-рекреативних
и
других
активности по програму министарства надлежног
за послове просвете, студенти који организовано
бораве у угоститељским објектима за смештај ради
извођења обавезне наставе у складу са наставним
планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању и
вештинама;
5)
страни
држављани
који
су
по
међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени плаћања таксе;
6)
лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица
од седам до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну
таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из
става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе,

установе,

упут

лекарске

Члан 7.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 8.
Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услугу
смештаја посебно искаже износ боравишне таксе,
као и да наведе основ ослобађања од плаћања или
умањења износа боравишне таксе, у складу са
чланом 5. ове одлуке.
Члан 9.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац
смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку
сваких 15 дана у месецу у корист рачуна буџета
града Ваљева.
Члан 10.
Средства од наплаћене боравишне таксе приход
су буџета града Ваљева и користе се за
обезбеђивање информативно - пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке
вредности и културно наслеђе, обезбеђивање
туристичке сигнализације и рад туристичкоинформативних центара.
Члан 11.
Редовност наплате боравишне таксе прати
Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове,
Одељење за инспекцијске послове
Члан 12.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај привредни субјект
који пружа услуге смештаја ако:
1.
боравишну таксу наплати у износу већем
или мањем од прописаног (члан 4. став 2. ове
одлуке);
2.
не наплати боравишну таксу истовремено
са наплатом услуге смештаја (члан 6. став 2. ове
одлуке);
3.
у рачуну посебно не искаже износ
боравишне таксе или не наведе основ ослобађања
од плаћања или умањења износа боравишне таксе
(члан 8. ове одлуке);
4.
средства од наплаћене боравишне таксе не
уплати у складу са чланом 9. ове одлуке.
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Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај туристичка
организација, туристичка агенција или привредни
субјект преко којих се пружа услуга смештаја ако
учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара
казниће се и одговорно лице у привредном
субјекту, туристичкој организацији и туристичкој
агенцији које учини прекршај из става 1. овог
члана.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о боравишној такси (''Службени гласник
општине Ваљево'', број 2/02, 4/03, 1/06, 11/07 и
''Службени гласник града Ваљева'', број 26/08).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-101/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

178.

На основу члана 6. став 1. тачка 5) и 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', број 62/06), члана 35.
став 1 тачка 14) Статута града Ваљева (''Службени
гласник града Ваљева'', број 19/08), а у вези са
чланом 220. Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', број 72/09 и 81/09),
Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28.
децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског
земљишта (''Службени гласник општине Ваљево'',
број 3/96, 7/96, 4/99, 2/02, 3/02- пречишћен текст,
2/03, 3/03 – пречишћен текст, 1/06, 2/06 и 22/07'')
назив одлуке мења се и гласи:
''Одлука о накнади за
грађевинског земљишта''.

коришћење

градског

Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
''Овом одлуком утврђују се мерила, висина,
начин и рокови плаћања накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта на територији
града Ваљева.

28. децембар 2009. године
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Одредбе ове одлуке примењују се и на плаћање
накнаде за коришћење грађевинског земљишта ван
граница градског грађевинског земљишта, ако је то
земљиште средствима града односно другим
средствима у државној својини опремљено
основним објектима комуналне инфраструктуре
(електрична мрежа, водовод, приступни пут).''
Члан 3.
У члановима 2,3,5. став 2, 6,7,8,9,10,12,13,14. и
16. испред речи: ''грађевинског земљишта'' додаје
се реч: ''градско'' у одговарајућем падежу, а у члану
5. став 1. испред речи: ''земљишта'', додају се речи:
''градског грађевинског''.
Члан 4.
У члану 2. у ставу 2. алинеја 12. мења се и гласи:
''-потребе корисника буџета града Ваљева из
области образовања, културе, физичке културе и
дечје заштите.'',
Став 4. мења се и гласи: ''Старим занатима у
смислу става 1. овог члана сматрају се стари занати
одређени Правилником о одређивању послова који
се сматрају уметничким и старим занатима,
односно пословима домаће радиности.''
Члан 5.
У члану 3. у ставу 1. реч: ''месечно'', замењује се
речју: ''тромесечно''.
Члан 6.
У члану 13. у став 1. речи: ''општине Ваљево'',
замењују се речима: ''града Ваљева''.
У ставу 3. речи: ''Општинска управа Ваљево'',
замењују се речима: ''Градска управа за друштвене
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске
послове''.
Став 4. мења се и гласи:
''Накнада за коришћење градског грађевинског
земљишта плаћа се тромесечно у једнаким ратама
у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.''
Члан 7.
У члану 15. речи: ''општинске управе'', замењују
се речима: ''Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове''.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-99/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.
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179.

На основу члана 7. став 1. Одлуке о
накнади за коришћење грађевинског земљишта
(''Службени гласник општине Ваљево'', број 3/96,
7/96, 4/99, 2/02, 3/02-пречишћен текст, 2/03, 3/03пречишћен текст, 1/06, 2/06 и 22/07) и члана 35.
став 1. тачка 14) Статута града Ваљева (''Службени
гласник града Ваљева'', број 19/08), Скупштина
града Ваљева, на седници одржаној 28.децембра
2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О
УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ НАКНАДЕ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
1. Накнада за коришћење грађевинског земљишта
по 1 м2 стамбеног простора у III зони износи 0,29
динара, а примењиваће се од 01.01.2010. године.

28. децембар 2009. године

А. УЛИЦА

Динара

1. са ситном коцком или асвалтом
2. са макадамом или крупном коцком
3. туцанички застор
а)са каменом подлогом
б)без камене подлоге
4. са турском калдрмом
5. шљунчани коловозни застор
6. без застора и остало

213,00
142,00

1. од бетона или бетонских плоча
2. са асфалтним застором
3. са турском калдрмом
4. без застора и остало

3. Решење објавити у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.

Г. ВОДОВОДНА МРЕЖА

180.

На основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи (''Службени гласник РС''
број 72/09 и 81/09), 7. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број
62/06) и члана 35. став 1. тачка 14) Статута града
Ваљева ( ''Службени гласник града Ваљева'' број
19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној 28. децембра 2009. године донела је,
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о накнади за уређивање грађевинског
земљишта
('' Службени гласник општине Ваљево'' број: 3/96,
7/96, 2/98, 4/99, 1/00, 2/02, 5/02, 4/03, 5/03 и 22/07 и
''Службени гласник града Ваљева'', број 26/08) члан
9. мења се и гласи:

''Висина
просечних
трошкова
изградње
комуналних објеката из члана 5. ове Одлуке по 1м2
корисне површине грађевинског објекта на
територији града Ваљева изузев насељеног места
Дивчибаре утврђује се у динарима:

71,00
71,00
7,00
3,00

В. ЕЛЕКТРОМРЕЖА
1. кабловски вод
2. ваздушни вод
3. јавна расвета ( натријумска )
4. јавна расвета ( живина )
5. јавна расвета ( обична)

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

142,00
106,00
71,00
71,00
15,00

Б. ТРОТОАР

2. Даном доношења овог решења престаје да важи
Решење о утврђивању вредности накнаде за
коришћење грађевинског земљишта (''Службени
гласник града Ваљева'', број 26/08).

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:418-6/09-04
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Д. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИОНА
МРЕЖА
Ђ. КИШНА КАНАЛИЗАЦИОНА
МРЕЖА
Е. ТТ МРЕЖА
а) ваздушни вод
б) кабловски вод

106,00
78,00
25,00
16,00
7,00
71,00

106,00

106,00
78,00
106,00

Ж. ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО
ПЛАЋА НАКНАДА
УКУПНО:

71,00

а) зеленило, дрворед и паркови
б) градска депонија
в) семафори
г) паркинг простор
д) спортски терени
Накнада за стамбене објекте преко 300 м2
корисне површине и пословне објекте увећава се за
корективни коефицијент 1,5.
Трошкови
изградње
објеката
комуналне
потрошње из члана 5. ове одлуке по 1м2 корисне
површине грађевинског објекта у насељеном месту
Дивчибаре износе:
а) путеви ( улице)
б) електромрежа
в) ТТ мрежа
г) водоводна мрежа
д) канализациона ( фекална ) мрежа

233,00
151,00
73,00
114,00
114,00

Број 13
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Накнада за објекте преко 150м2 корисне површине
увећава се за корективни коефицијент 1,5.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта за:
- помоћне објекте (оставе, надстрешнице и шупе)
по
1м2
233,00
- гараже ( изузев за гараже за пољопривредна
возила и пољопривредне машине)
по
1м2
233,00
- за објекте инфраструктуре ( водоводну мрежу,
канализациону мрежу,ТТ мрежу, електро мрежу и
кабловску мрежу )
по
1м1
21,00''
Члан 2.
Члан 16. мења се и гласи:
''Накнада за уређивање грађевинског земљишта
може се платити у месечним ратама, према
следећем:
- износ до 24.000,00 динара – највише у 12 рата,
- износ од 24.000,00 – 40.000,00 динара – највише у
18 рата,
- износ преко 40.000,00 динара - највише у 24 рате.
Висина рате се месечно усклађује са растом цена
на мало.
Усклађивање из претходног става врши
''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште,
путеве и изградњу Ваљева'' на основу објављених
података Републичког завода за статистику.
Ради обезбеђивања плаћања накнаде, обвезник је
дужан ''Дирекцији за урбанизам, грађевинско
земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' достав један
од инструмената обезбеђивања плаћања: банкарску
гаранцију ''без приговора'' и наплативу ''на први
позив'' са клаузулом о укључењу валоризације у
гаранцију, хипотеку у корист Дирекције, менице,
неопозиво уговорно овлашћење или други
инструмент обезбеђивања који одреди Дирекција
при уговарању, а у складу са прописима. Наплату
ових инструмената Дирекција ће вршити у корист
прописаног уплатног рачуна.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације за породичне стамбене
објекте до 100 м2 умањује се за 60% у односу на
накнаду обрачунату по одредбама ове одлуке ако
се уговор о уређивању грађевинског земљишта
закључи до 31. децембра 2010. године.
Умањење накнаде из става 5. овог члана не
односи се на пословни простор или други простор
који је изграђен без грађевинске дозволе и који се
налази у породичном стамбеном објекту површине
до 100 м2, а не користи се за становање.
По истеку рока из става 5. овог члана накнада
обрачуната по одредбама ове одлуке за објекте из
става 5. и 6. овог члана се не умањује.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступку легализације за објекте који нису
наведени у ставу 5. и 6. овог члана обрачуната по
одредбама ове одлуке умањује се за 10% уколико
се плаћање врши одједном.''
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-100/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

181.

На основу члана 6. став 1. тачка 12) и 7.
Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'' број 62/06), члана 32. став
1. тачка 13) и 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07)
и члана 35. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева
(''Службени гласник града Ваљева'', број 19/08)
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној
дана 28. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА
РАД ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за рад градских управа
града Ваљева (''Службени гласник општине
Ваљево'', број 11/07, 12/07 и 22/07 и ''Службени
гласник града Ваљева'', број 26/08) Тарифа накнада
за рад градских управа града Ваљева мења се и
гласи:
''ТАРИФА НАКНАДА ЗА РАД ГРАДСКИХ
УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА
I РЕШЕЊА
Тарифни број 1.
1.Накнада за доношење решења о накнадном
упису и то:
1.1. у матичне књиге рођених и умрлих
306,00
1.2.промена личног имена у
матичним књигама
613,00
2.Накнада за доношење решења о закључењу
брака преко пуномоћника
613,00
Тарифни број 2.
Накнада за:
1. доношење решења о промени намене
пољопривредног земљишта
441,00
2. захтев за утврђивање испуњености услова
за осемењавање стоке или преношење оплођене
јајне ћелије
979,00
3.за захтев за одређивање мушког приплодног грла
за природно парење
979,00
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Тарифни број 3.
Накнада за:
1. решење о грађевинској или употребној дозволи
за објекат чији је инвеститор физичко лице и то:
1.1. за сваки економски објекат у
пољопривреди
183 ,00
1.2. за остале грађевинске објекте
441,00
2. решење о грађевинској дозволи објекта чији је
инвеститор правно лице
плаћа се 0,05% од
предрачунску вредност објекта
3. решење о грађевинској и употребној дозволи у
поступку легализације за:
3.1. стамбени објекат до 100 м2
123,00
3.2. стамбени објекат преко 100 м2
400,00
3.3. стамбени објекат са више станове, стамбенопословни објекат, пословни и производни
објекат
1.000,00
4. решење о употребној дозволи објекта чији је
инвеститор правно лице
6.736,00
5. решење о грађевинској дозволи за извођење
припремних радова за објекте бруто површине
преко 800 м2 плаћа се 0,02% од предрачунске
вредности објекта
6. пријава почетка извођења радова

490,00

7. решење о извођењу радова за које се не издаје
грађевинска дозвола:
7.1. за изградњу помоћног објекта
490,00
7.2. за изградњу посебне врсте објеката за које се
не
издаје грађевинска дозвола
1.837,00
7.3. за адаптацију и санацију објекта
809,00
7.4. за промену намене објекта без извођења
радова нвестиционо одржавање објекта
490,00
Тарифни број 4.
Накнада за:
1. издавање информације о локацији
1.1. за потребе парцелације, препарцелације,
исправку граница,
израду
урбанистичког
пројекта,
изградњу
помоћног објекта, гараже и трафо станице 10/04 Kv
или 20/04 Kv
1.616,00
1.2. за остале потребе
808,00
2. издавање локацијске дозволе за:
2.1. објекте бруто развијене грађевинске
до 100 м2
2.1.1. за стамбене и економске објекте
2.1.2.за стамбено-пословне објекте
2.1.3. за пословне објекте

површине
1.298,00
1.478,00
1.749,00

2.2. објекте бруто развијене грађевинске површине
до 500 м2
2.2.1. за стамбене и економске објекте
7.070,00
2.2.2. за стамбено-пословне објекте
8.404,00
2.2.3. за пословне објекте
10.404,00
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2.3. објекте бруто развијене грађевинске површине
до 1000 м2
2.3.1. за стамбене и економске објекте
2.3.2. за стамбено-пословне објекте
2.3.3. за пословне објекте

13.741,00
16.409,00
20.409,00

2.4. објекте бруто развијене грађевинске
до 2000 м2
2.4.1. за стамбене и економске
2.4.2. за стамбене-пословне објекте
2.4.3. за пословне

површине
27.079,00
32.414,00
40.418,00

2.5. објекте бруто развијене грађевинске површине
преко 2000 м2
53.888,00
За објекте који се граде на подручју за које је
инвеститор финансирао израду урбанистичког
плана, накнада се умањује за 50%.
2.6. објекте инфраструктуре

1.347,00

2.7. објекте јавне гараже, мостове, бензинске
станице и остале објекте који нису обухваћени
овим тарифним бројем у износу од два промила на
предрачунску вредност
3. потврду да је урбанистички пројекат урађен у
складу са урбанистичким планом
3.1. за физичка лица
4.851,00
3.2. за правна лица
8.084,00
4. потврду да је пројекат парцелације,
препарцелације или исправке граница урађен у
складу са урбанистичким планом
4.1. за физичка лица
4.2. за правна лица

808,00
2.695,00

5. за уступање донетог урбанистичког плана
наплаћују се стварни трошкови израде копије
(уступање копије урбанистичког плана врши се на
захтев заинтересованог лица):
- конкретни материјални трошкови који зависе од
захтева заинтересованог лица (фотокопирање,
нарезивање ц.д.)
- накнада за рад органа по једном захтеву 673,00
НАПОМЕНА:
Накнада по овом тарифном броју не обухвата
трошкове прибављања техничких услова од
надлежних комуналних предузећа, услова Завода
за заштиту споменика културе, разних студија,
мишљења или сагласности.
II УВЕРЕЊА
Тарифни број 5.
Накнада за:
1. издавање уверења о подацима на основу
евиденције из регистра радњи
општине Ваљево
123,00
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2.издавање уверења која издају градске управе
града Ваљева из области поверених послова, ако
није другачије одређено,
123,00
3. издавање уверења о слободном брачном
стању
613,00
III ПРЕПИСИ
Тарифни број 6.
Накнада за преписивање службених аката или
докумената
које се врше код органа:
1 .кад преписивање или фотокопирање врши орган
– од полутабака оригинала
183,00
2. кад преписивање врши лице које има правни
интерес – од полутабака оригинала
123,00
Тарифни број 7.
Накнада за:
1.за одлучивање о потреби израде процене
утицаја
1.041,00
2. за одређивањеобима и садржаја студије о
процени утицаја
1.041,00
3. за давање сагласности на студију о процени
утицаја
1.041,00
4. за давање сагласности на студију о процени
утицаја затеченог стања
1.041,00
5. за ажурирање студије о процени утицаја:
5.1. за одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја
1.041,00
5.2. за давање сагласности на студију о процени
утицаја
1.041,00
6. за давање мишљења о вршењу експлоатације
каменапеска, шљунка и опекарске глине за
сопствене потребе
1.041,00
7. за издавање дозволе за складиштење, третман и
одлагање отпада
1.041,00
IV РАЗНО
Тарифни број 8.
Накнада за
1.регистрацију и оверу појединачног реда вожње за
градски и приградски саобраћај
1.592,00
НАПОМЕНА:
Накнада по тачки 1. овог тарифног броју плаћа се
за сваки појединачни ред вожње за градски и
приградски саобраћај чија се овера захтева.
2. захтев за одређивање стајалишта зајавни превоз:
2.1.за физичка лица
490,00
2.2. за правна лица
1.911,00
3. пријаву за категоризацију собе за изнајмљивање
туристима и за промену категорије
428,00
4.пријаву за категоризацију куће и стана за
изнајмљивање туристима и за промену категорије
809,00
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5. закључење уговора о откупу стана или анекса
уговора о откупу стана
735,00
6. за пријаву о одржавању забаве у угоститељском
објекту:
6.1.свадбе, испраћај у војску, другарске вечери и
друге забаве које организују физичка лица 857,00
6.2.другарске вечери и друге забаве које организују
привредна друштва, организације и удружења,
изузев матура и испраћаја у пензију
1.506,00
6.3. матуре и испраћаји у пензију
796,00
7. за изводе из матичних књига:
7.1.на домаћем образцу
7.2.на међународном образцу

86,00
465,00

8. за оверу
8.1.потписа
61,00
8.2. за оверу изјаве члана политичке странке о
чланству у политичкој странци
61,00
8.3.преписа или аутентичности рукописа (по
страни)
21,00
9. за чин закључења брака:
9.1.у посебно одређеној службеној просторији
9.1.1.у току радног времена
974,00
9.1.2.ван радног времена
1837,00
9.2. ван посебно одређених
службених просторија
8.480,00
НАПОМЕНА:
Поред лица из члана 10. ове одлуке плаћања
накнаде из тачке 8. подтачке 8.2. овог тарифног
броја ослобађају се политичке организације које
регистарском органу у року од шест месеци од
дана почетка примене Закона о политичким
странкама (''Службени гласник РС'', број 36/09)
подносе пријаву за упис усклађивања у Регистар
политичких странака.
Тарифни број 9.
1.Издавање сала у згради града Ваљева дневно:
1.1велика сала:
1.1.1. без коришћења уређаја за озвучење, снимање
и видео пројекцију
6.360,00
1.1.2 .са коришћењем уређаја за
озвучење и снимање
8.360,00
1.1.3. са коришћењем уређаја за
видео пројекцију
8.360,00
1.1.4. са коришћењем уређаја за озвучење, снимање
и видео пројекцију
10.360,00
1.2. сала за венчања
5.000,00
1.3. мала сала
4.240,00
1.4. округла сала
4.240,00
НАПОМЕНА:
Ослобађају се плаћања накнаде по овом
тарифном броју поред лица из члана 10. ове одлуке
и:
- удружења инвалидних лица,
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- политичке странке, друге политичке организације
или групе грађана које имају одборнике у
Скупштини града Ваљева.
Тарифни број 10.
1. Уређивање, штампање и
Службеног гласника града Ваљева:
1.1.за један примерак
1.2.годишња претплата
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.

дистрибуција

Тарифни број 11.
1.Опомена да се плати дужна накнада
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СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број :011-102/09-06/1

245,00
4.899,00

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

171,00.''

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику града
Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-98/09-04
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

183.

На основу члана 35. Статута града Ваљева
(„Сл. гласник града Ваљева“ бр. 19/08) и чл. 46.
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“,
број 72/09 и 81/09), дана 28. децембра 2009. године,
Скупштина града Ваљева доноси
ОДЛУКУ
о изради Плана генералне регулације
„Привредна зона“
Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације
„Привредна зона“ (у даљем тексту План).

182.

На основу члана 56. став 2. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији
(''Службени гласник РС'', број 80/02, 84/02, 23/03,
70/03, 55/04, 61/05, 61/07 и 20/09), члана 32. став 1.
тачка 3) и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07)
и члана 35. став 1. тачка 3) Статута града
Ваљева(''Службени гласник града Ваљева'', број
19/08), Скупштина града Ваљева на седници
одржаној дана 28. децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗНОСУ ПОРЕЗА
НА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО
ЗЕМЉИШТЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Износ пореза на пољопривредно и шумско
земљиште за 2010. годину задржава се на нивоу
износа утврђеног решењима за 2008. годину.

Члан 2.
Одељење за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода, Градске управе за друштвене
делатности, финансије, имовинске и инспекцијске
послове неће доносити решења о утврђивању
пореза на пољопривредно и шумско земљиште за
2010. годину, већ ће јавним огласом обавестити
пореске обвезнике о износу пореза, дану када
порез доспева и када се евидентира.

Члан 2.
Циљеви доношења Плана су:
1. стварање законског и планског основа за
просторно уређење подручја у обухавату плана
2. подизање нивоа урбанитета унапређењем
инфраструктурне мреже и просторно-физичким
обликовањем
3. оптимално искоришћење потенцијала кроз
урбану обнову предметног подручја плана
4. повећање вредности и атрактивности подручја
кроз третман архитектонске форме и обликовања
објеката
5. разрада поставки Генералног плана градског
насеља Ваљева и утврђивање правила уређења и
грађења
6. заштита животне средине
Члан 3.
Граница плана почиње од тромеђе КП 11392,
1724 и 1723 (све КО Ваљево) и иде на исток
северном границом К.П. 11392 (булевар Владике
Николаја), до границе са К.О Попучке , одакле
скреће на југ пратећи границу између К.О. Ваљево
и К.О. Попучке до К.П. 14157 КО Ваљево. Одатле
граница иде ка западу северном међом КП 14157,
14166/1, 14172, затим скреће ка југу западном
међом КП 14175/2, све до КП 2121 КО Ваљево
(пут), одакле скреће ка западу и иде северном
међом КП 2121 све до тромеђе КП 2121, 2208/1 и
2205, све КО Ваљево, наставља јужним међама КП
бр 2205 , 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2227, 2228,
2256, 2257/2, 2257/1, 2255, 2253 и 2252 до корита
регулисаног тока реке Љубостиње. Одатле ка
северу граница иде коритом регулисаног тока реке
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Љубостиње до моста на Обилазном путу, одакле
скреће западном међом путног земљишта (КП 2416
КО Ваљево) до тромеђе К.П. 2444/5, 11387 и 2416,
даље на север сече К.П. 11387 ( железничко
земљиште), наставља западном међом путног
земљишта (КП бр 2451 КО Ваљево), сече булевар
Владике Николаја (КП бр 11392) до тромеђе КП
11392, 1724 и 1723 све КО Ваљево (што је и
почетна тачка описа зоне).
Члан 4.
Саставни делови Плана су правила уређења,
правила грађења и графички део, којима се
дефинише нарочито:
1)
граница плана и обухват грађевинског
подручја;
2)
подела простора на посебне целине и зоне;
3)
претежна намена земљишта по зонама и
целинама;
4)
регулационе линије улица, површина јавне
намене и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози за зоне за које
није предвиђена израда плана детаљне регулације;
5)
нивелационе коте раскрсница улица и
површина јавне намене (нивелациони план) за зоне
за које није предвиђена израда плана детаљне
регулације;
6)
трасе, коридори и капацитети за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7)
вертикална регулација;
8)
правила уређења и правила грађења по
зонама и целинама;
9)
зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације;
10)
локације за које се ради урбанистички
пројекат;
11)
рокови за израду плана детаљне
регулације са обавезно прописаном забраном
градње нових објеката и реконструкције
постојећих објеката (изградња објеката или
извођење радова којима се мења стање у постору),
до усвајања плана;
12)
мере
заштите
културно-историјских
споменика и заштићених природних целина;
13)
инжењерско-геолошки услови;
14)
мере енергетске ефикасности изградње;
Члан 5.
Рок за израду Плана је две (2) године од дана
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи .
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из
буџета града Ваљева као средства предвиђена за
израду планске документације у Програму
пословања
ЈП
„Дирекција
за
урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева“.
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Члан 7.
Није потребно приступити изради стратешке
процене утицаја на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана биће изложен на јавни увид у згради
Скупштине града после извршене стручне
контроле нацрта Плана од стране Комисије за
планове.
Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана од
дана оглашавања у дневном листу „Политика“,
локалном листу „Напред“ и у локалним
електронским медијима.
По обављеном јавном увиду и прибављеном
извештају Комисије за планове, извештај о јавном
увиду и План у форми и са садржајем који је био
изложен на јавни увид доставља се Скупштини
града на усвајање.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 350-532/09-07
ПРЕДСЕДНИК
Скупштуне града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

184.

На основу члана 35. став 1. тачка 6.
Статута града Ваљева («Службени гласник града
Ваљева» бр.19/08), Скупштина града Ваљева, на
седници одржаној дана 28. децембра 2009. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Члан 1.
Овом Одлуком се приступа изради Плана
капиталних инвестиција Града Ваљева за период
од 2010. до 2015. година (у даљем тексту: ПКИ).
Члан 2.
Под капиталним инвестицијама се, у смислу ове
Одлуке, подразумевају пројекти:
- који се финансирају из буџетских средстава
града, потпуно или делимично
- који се финансирају из сопствених извора
локалних предузећа, установа, донација, зајмова и
других извора
- чија имплементација траје дуже од једне буџетске
године или се њени ефекти протежу на период
дужи од једне године.
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Члан 3.
ПКИ се доноси на период од 5 година.

28. децембар 2009. године

одржаној дана 28. децембра 2009 године, донела је
ВИЗИЈУ
ГРАДА ВАЉЕВА 2020

Први ПКИ се доноси за период од 2010. до 2015.
године.
Ревизија ПКИ врши се сваке године за наредну
годину
ослањајући
се
на
вишегодишњу
финансијску анализу, нове предлоге капиталних
пројеката, као и на ову Одлуку.
Приликом израде Нацрта Одлуке о буџету града,
Одељење за
финансије градске управе за
друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске послове, даје анализу могућности
реализације ПКИ за период за који се Одлука о
буџету града доноси.
Члан 4.
Градоначелник ће у року од 10 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке образовати Комисију
за израду Плана капиталних инвестиција у чијем ће
саставу бити представници Комисије за буџет и
финансије, Градског већа, Градских управа, ЈП
„Дирекције за урбанизам, грађевинско земљиште,
путеве и изградњу Ваљева“.
Стручну помоћ Комисији дужна су пружити сва
правна лица чији је оснивач Град Ваљево.
Члан 5.
Смернице за
израду плана капиталних
инвестиција, којима ће се уредити шта се
подразумева под капиталним инвестицијама, начин
финансирања капиталних пројеката, процена
трошкова одржавања сваког пројекта, коришћење
буџетских прихода, начин и услове дугорочног
задуживања, донеће Градско веће на предлог
надлежног Одељења у року од 30 дана од дана
доношења ове Одлуке.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службeном листу Града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-95/2009- 02
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Горан Лучић, с.р.

185.

На основу члана 20.став 1. тачка 9. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 129/07) и члана 35. став 1.тачка 26. Статута
града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“
бр.19/08) Скупштина града Ваљева, на седници
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Члан 1.
Доноси се Визија града Ваљева 2020 коју је
припремио Пројектни тим за спровођење пројекта.
Члан 2.
Ову Визију објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број 091-34/09-02
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

186.

На основу члана 48. став 2. тачка 1) и
члана 50. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број
107/05 и 72/09-др.закон), члана 20. став 1. тачка 16)
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/07) и члана 17. став 1.
тачка 16) и 35. став 1. тачка 8) Статута града
Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број
19/08), а у вези Уредбе о плану мреже
здравствених
установа („Службени гласник
Републике Србије“, број 42/06, 119/07, 84/08, 71/09
и 85/09), Скупштина града Ваљева, на седници
одржаноj 28. децембра 2009.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Прва народна амбуланта у Ваљеву основана је
1944. године, а 09.01.1953.године основан је Дом
народног здравља у Ваљеву, у коме су биле
обједињене све стручне службе, односно
диспанзери и поликлинике.
Нова организација уследила је 01.01.1965.
године, када су све здравствене службе на
територији ваљевске општине интегрисане у
Медицински центар у Ваљеву. Дом здравља је био
у оквиру Медицинског центра и није имао
управника. Први управник Радне организације
Дома здравља Ваљево постављен је 1974.године.
Здравствени центар Ваљево под овим називом
уписан је код Трговинског суда у Ваљеву,
регистарски уложак број 5-91-00 1990.године,
матични број Здравственог центра Ваљево је
07322429, текући рачун бр.840-173661-35 код УЈП
и ПИБ 100069142.
У Здравственом центру Ваљево образовани су
организациони делови на примарном нивоу
(домови здравља) и секундарном нивоу (Болница).
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На примарном нивоу за подручје Ваљева,
образована је Организациона јединица Дом
здравља Ваљево чија је унутрашња организација
утврђена Статутом Здравственог центра Ваљево.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Дом здравља за територију града Ваљева оснива
се издвајањем организационе јединице Дом
здравља Ваљево из Здравственог центра Ваљево.
Оснивач Дома здравља је град Ваљево (у даљем
тексту: оснивач), који преузима оснивачко право
од Републике Србије.
Седиште оснивача
Карађорђева број 64.

је

у

Ваљеву,

улица

Права и обавезе оснивача врши Скупштина града
Ваљева.
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА
ВАЉЕВО
Члан 3.
Назив дома здравља је Дом здравља Ваљево (у
даљем тексту: Дом здравља).
Скраћени назив Дома здравља је ДЗ Ваљево.
Седиште Дома здравља је у Ваљеву, улица
Железничка број 12.
Члан 4.
Дом здравља је здравствена
својством правног лица.

установа

са

На оснивање, организацију и рад Дома здравља
примењују се прописи о јавним службама и
здравственој заштити.
Члан 5.
Дом здравља има свој печат и штамбиљ.
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују
се статутом Дома здравља.
IV ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА
ЗДРАВЉА
Члан 6.
Дом здравља је здравствена установа у којој се
обезбеђује најмање превентивна здравствена
заштита за све категорије становништва, хитна
медицинска помоћ, општа медицина, здравствена
заштита жена и деце, патронажна делатност,
превенција и лечење у области стоматолошке
дијагностике, здавствене заштите запослених,
односно медицине рада и санитетског превоза.
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Члан 7.
Дом здравља обавља здравствену делатност на
примарном нивоу која обухвата:
1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и
рано откривање болести, лечење, рехабилитацију
болесних и поврђених;
2) превентивну здравствену заштиту групација
становништва изложених повећаном ризику
обољевања и осталих становника, у складу са
посебним програмом превентивне здравствене
заштите;
3) здравствено васпитање и саветовање за очување
и унапређење здравља;
4) спречавање, рано откривање и контролу
малигних болести;
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и
зуба;
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у
кући;
7) спречавање и рано откривање болести,
здравствену негу и рехабилитацију за лица
смештена у установе социјалног старања;
8) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
9) фармацеутску здравствену заштиту, преко које
се снабдева лековима и другим медицинским
средствима, а у складу са законом;
10) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у
телесном и душевном развоју;
11) заштиту менталног здравља;
12) палијативно збрињавање;
13) обављање научно-истраживачке и образовне
делатности;
14) друге послове утврђене законом;
У обављању здравствене делатности Дом
здравља
пружа
првентивне,
дијагностичке,
терапијске, здравствене услуге из опште медицине,
педијатрије, гинекологије, стоматологије, хитне
медицинске помоћи, медицине рада, интерне
медицине, пнеумотфизиологије, психијатрије,
оториноларингологије, офтамологије, социјалне
медицине
и
медицинске
статистике
и
информатике.
Члан 8.
Претежна делатност Дома здравља је:
85120-Медицинска
пракса
–
превентивна
дијагностичка, терапијска и рехабилитациона
здравствена заштита из области:
- здравственог васпитања становништва;
- опште медицине;
- здравствене заштите деце;
- здравствене заштите жена;
- здравствене заштите радника – медицина рада;
- поливалентне патронаже;
- кућне неге и лечења;
- хитне медицинске помоћи;
- специјалистичко-консултативна делатност у
области:
1) интернистичке делатности,
2) оториноларинголошке делатности,
3) офтамолошке делатности.
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Осим претежне делатности Дома здравља, остале
делатности воде се по следећим шифрама:
85130 – стоматолошка пракса,
85142 – остали видови здравствене заштите,
80420 – образовна делатност у оквиру примарног
здравственог нивоа здравствене заштите,
72400 – изградња базе података,
73104 – истраживање и развој у медицинским
наукама.
Члан 9.
Дом здравља у свом саставу има следеће
организационе јединице:
1.Служба опште
амбулантама:

медицине

са

здравственим

А) Здравствене станице: Ваљевска Каменица у
Ваљевској Каменици,, Ставе у Ставама, Дивчибаре
на Дивчибарама, Ново насеље у Ваљеву, Трг
Владике Николаја бб;
Б) Здравствене амбуланте: Причевић у Причевићу,
Поћута у Поћути, Драчић у Драчићу, Дивци у
Дивцима, Иверак (Попучке) у Попучкама,
Бранковина у Бранковини, Миличиница у
Миличиници, Доње Лесковице у Доњим
Лесковицама, Гола Глава у Голој Глави и Лелић у
Лелићу.
2. Служба за кућну негу и лечење
3. Служба медицине рада,
4.Служба за здравствену заштиту деце:
-Одсек за развојно саветовалиште
-Одсек за здравствену заштиту школске деце,
-Одсек за здравствену заштиту предшколске деце,
-Одсек саветовалишта за младе,
5. Служба за здравствену заштиту жена,
6. Служба поливалентне патронаже,
7.Служба стоматологије,
-Одсек болести уста и зуба са пријемом и
тријажом,
-Одсек дечије и превентивне стоматологије,
-Одсек оралне хирургије,
-Одсек стоматолошке протетике са зубнотехничком лабораторијом,
-Одсек за ортопедију вилице,
8.Служба хитне медицинске помоћи.
Организационе јединице Дома здравља немају
својство правног лица, а послове са трећим лицима
обављају у име и за рачун Дома здравља.
Организационе јединице Дома здравља заступа
директор. За обавезе које створе организационе
јединице Дома здравља одговара Дом здравља.
Послови лабораторијске и рентген дијагностике
за потребе Дома здравља организују се и обављају
у Служби за лабораторијску, радиолошку и другу
дијагностику која се као организациона јединица
установљава у саставу Опште болнице Ваљево.
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V СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 10.
Средства за оснивање и почетак рада Дома
здравља чини део средстава, имовине, права и
обавеза Здравственог центра Ваљево које је
користила организациона јединица Дом здравља
Ваљево, утврђена деобним билансом Здравственог
центра
Ваљево,
са
стањем
на
дан
31.12.2009.године.,
Све пословне промене које настану од
31.12.2009.године до дана уписа Дома здравља у
судски регистар биће обухваћене пословним
књигама Дома здравља.
Члан 11.
Средства за оснивање и почетак рада Дома
здравља су у државној својини.
Средства за обављање делатности Дома здравља
стичу се од:
1) организације здравственог осигурања,
2) буџета града Ваљева, којим се обезбеђују
средстава за вршење оснивачких права, а која
обухватају изградњу, одржавање и опремање
здравствене установе, односно инвестиционо
улагање,
инвестиционо-текуће
одржавање
просторија, медицинске и немедицинске опреме и
превозних
средстава,
опреме
у
области
интегрисаног
здравственог
информационог
система, као и за друге обавезе одређене законом и
актом о оснивању,
3) продаје услуга и производа који су у
непосредној вези са делатношћу Дома здравља,
4)обављања научно-истраживачке и образовне
делатности,
5) издавања у закуп слободних капацитета,
6) легата,
7) поклона,
8) завештања,
9) других извора у складу са законом.
Члан 12.
Дом здравља почиње са радом даном уписа у
судски регистар, по испуњењу услова за обављање
делатности прописаним законом.
Члан 13.
Даном почетка рада Дом здравља преузима
средства, имовину, права, обавезе и запослене
Здравственог центра Ваљево који су распоређени у
Дому здравља, у складу са деобним билансом из
члана 10.ове одлуке.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 14.
Оснивач има право управљања Домом здравља
на начин утврђен законом и овом одлуком.
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Члан 15.
Оснивач за обавезе Дома здравља одговара на
начин и под условима прописаним законом.
Члан 16.
Оснивач даје сагласност на:
1) статут Дома здравља,
2) одлуку о промени назива и седишта Дома
здравља,
3) промену делатности Дома здравља,
4) промену облика организовања (статусне
промене),
5) финансијски план и програм рада Дома здравља
за део средстава које Дом здравља стиче из буџета
града Ваљева.
Члан 17.
Оснивач има право и обавезу да:
1) тражи подношење одговарајућих извештаја или
информација о раду и пословању Дома здравља и
2) предузима мере којима се обезбећују услови да
Дом здравља изврши задатке утврђене законом и
овом одлуком.
VII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Члан 18.
Дом здравља има право и дужност да извршава
послове и задатке за које је основан и да подноси
одговарајуће извештаје или информације о раду и
пословању на захтев оснивача.
Члан 19.
Остала међусобна права, обавезе и одговорности
између оснивача и Дома здравља уредиће се у
складу са законом.
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Члан 23.
Ако управни одбор не изврши избор кандидата за
директора Дома здравља, односно ако оснивач не
именује директора Дома здравља у складу са
одредбама закона и ове одлуке, оснивач ће
именовати вршиоца дужности директора на период
од шест месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности
директора Дома здрaвља односе се и на вршиоца
дужности директора.
Члан 24.
Директор Дома здрaвља:
1) представља и заступа Дом здравља у складу са
законом,
2) организује и руководи процесом рада и
пословања Дома здравља,
3) стара се о законитости рада и одговоран је за
законистост рада Дома здравља,
4) предлаже основе пословне политике, план и
програм рада Дома здравља и предузиме мере за
њихово спровођење,
5) доноси акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
6) присуствује седницама и учествује у раду
Управног одбора, без права одлучивања,
7) подноси Управном одбору писмени тромесечни
и шестомесечи извештај о пословању Дома
здравља,
8) извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
9) врши и друге послове утврђене законом и
статутом Дома здравља.
Директор за свој рад и рад Дома здравља
одговара Управном одбору и оснивачу.
Управни одбор

Члан 20.
У случају статусних промена, права и обавезе
Дома здравља преносе се на правне следбенике.
VIII ОРГАНИ И СТРУЧНИ ОРГАНИ ДОМА
ЗДРАВЉА
Члан 21.
Органи Дома здравља су:
1) Директор
2) Управни одбор,
3) Надзорни одбор
Директор
Члан 22.
Директора именује и разрешава оснивач, у
складу са законом, овом одлуком и статутом Дома
здравља Ваљево.
Директор се именује на период од четити године,
највише два пута узастопно.
Мандат директора Дома здравља се рачуна од
дана ступања на дужност.

Члан 25.
Председника и чланове управног одбора именује
и разрешава оснивач.
Чланови управног одбора именују се на период
од четири године.
Члан 26.
Управни одбор Дома здравља има пет чланова,
од којих су три члана представници оснивача, а два
члана представници Дома здравља.
Чланови управног одбора Дома здравља именују
се на период од четири године.
Најмање један члан из реда запослених у
управном одбору мора бити здравствени радник са
високом стручном спремом.
Чланове управног одбора, представнике Дома
здравља, оснивач именује на предлог Стручног
савета Дома здравља.
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Члан 27.
Председник Управног одбора Дома здравља има
заменика кога одређује оснивач актом о
именовању Управног одбора.
Члан 28.
Управни одбор Дома здравља, у складу са
законом:
1) доноси статут уз сагласност оснивача;
2) доноси друге опште правне акте;
3) одлучује о пословању Дома здравља;
4) доноси програм рада и развоја;
5) доноси финансијски план и годишњи обрачун
Дома;
6) усваја годишњи извештај о раду и пословању
Дома здравља;
7) одлучује о коришћењу средстава;
8) расписује јавни конкурс и спроводи поступак
избора кандидата за обављање функције
директора;
9)
подноси
одговарајуће
извештаја
или
информације о раду и пословању Дома здравља,
10) обавља и друге послове утврђене законом и
статутом.
Члан 29.
Управни одбор одлучује ако је присутно више од
половине чланова управног одбора и одлуке
доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Надзорни одбор
Члан 30.
Председника и чланове надзорног одбора Дома
здрављa именује и разрешава оснивач, у складу са
законом, овом одлуком и статутом Дома здравља.
Чланови надзорног одбора именују се на период
од четири године.
Члан 31.
Надзорни одбор има три члана, од којих су два
члана представници оснивача, а један члан
представник Дома здравља.
Члана надзорног одбора из Дома здравља,
представника Дома здравља, оснивач именује на
предлог стручног савета Дома здравља.
Члан 32.
Надзорни одбор обавља надзор над радом и
пословањем Дома здравља.
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више
од половине чланова надзорног одбора и доноси
одлуке већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 33.
Стручни органи Дома здравља су:
1. Стручни савет
2. Стручни колегијум
3. Етички одбор
4. Комисија за унапређење квалитета рада.
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IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
До именовања управног одбора Дома здравља
овлашћења управног одбора вршиће привремени
управни одбор који именује Скупштина града у
складу са чланом 26. став 1. ове одлуке.
До именовања надзорног одбора Дома здравља
овлашћења надзорног одбора вршиће привремени
надзорни одбор који именује Скупштина града у
складу са чланом 31. став 1. ове одлуке.
Члан 35.
Привремени управни одбор Дома здравља донеће
статут Дома здравља и друге акте потребне за упис
Дома здравља у судски регистар, као и за почетaк
рада Дома здравља.
Рок за доношење статута је 60 дана од дана
доношења ове одлуке, а рок за достављање истог
оснивачу је 5 дана од дана прибављања претходног
мишљења надлежног министарства.
Члан 36.
Оснивач ће именовати председника и чланове
управног и надзорног одбора Дома здравља у року
од 120 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 37.
Оснивач ће именовати директора Дома здравља у
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке.
До именовања директора Дома здравља његове
послове ће обављати и вршити овлашћења др
Данка Живановић, досадашњи управник Дома
здравља.
Члан 38.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном
гласнику града Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 011-94/09-04
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић, с.р.

187.

На основу члана 11. Статута града Ваљева
(„Службени гласник града Ваљева“, број 19/08),
Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28.
децембра 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О НАГРАДИ ГРАДА ВАЉЕВА
Члан 1.
Град Ваљево установљава Награду града Ваљева
која се додељује за дело које представља
највредније достигнуће у Ваљеву, у областима:
1. привреда,
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2. васпитно-образовни рад,
3. стваралаштво ученика и студената,
4. наука, иновације и проналазаштво,
5. урбанизам, архитектура и заштита животне
средине,
6. медицина и социјална заштита,
7. уметност,
8. спорт,
9. култура и информисање.
Награда града Ваљева (у даљем тексту: награда)
додељује се сваке године поводом прославе
Празника града Ваљева – 20. марта.
Члан 2.
Награду може добити лице које је држављанин
Републике Србије и које има пребивалиште на
територији града Ваљева или које је имало
пребивалиште на територији града Ваљева у
периоду дужем од 10 година.
Награда може бити додељена појединцу, групи за
заједничко дело или правном лицу. Награда се
може доделити истом субјекту више пута.
Изузетно од одредби става 1. овог члана, награда
се може доделити правном или физичком лицу које
нема седиште, односно пребивалиште на
територији града Ваљева, а које је својим радом
допринело развоју или афирмацији града Ваљева у
земљи и иностранству.
Члан 3.
Награда се додељује за дело које је постало
доступно јавности у периоду од 1. јануара до 31.
децембра године која претходи години у којој се
награда додељује.
Изузетно, награда се може доделити за
континуирани рад и укупне резултате рада у
области за коју се награда додељује.
Члан 4.
Награда се додељује према следећем:
1. у области привреде:
- за рад и резултате рада изузетне вредности који
доприносе унапређењу и развоју економије,
привређивања и пољопривреде, кроз производњу и
пословање са константним успехом, и то:
остваривање веће стопе раста производње и
продуктивности рада, боље искоришћавање
производних капацитета, повећано запошљавање,
извоз и друге показатеље који доказују успешност
производних резултата који су изнад просечних
резултата у Граду;
2. у области васпитно-образовног рада:
- за изузетно дело и резултат васпитно-образовног
рада или резултат у организацији и развоју
школства у целини или у појединим његовим
областима;
3. у области стваралаштва ученика и студената:
- ученицима и студентима до завршетка редовног
школовања, за највреднија остварења у научном и
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уметничком раду, за постигнуте резултате на
републичким и међународним такмичењима;
4. у области науке, иновација и проналазаштва:
- за научно остварење, односно рад у друштвеним,
техничким и другим наукама, који као резултат
има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу
њихове примене, који представља допринос
развоју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких поступака,
под условом да је објављено у научној и стручној
литератури, одговарајућим научним часописима
или другим начином јавног саопштавања,
- проналазак који је у смислу одредаба Закона о
патентима („Службени лист СЦГ“, број 32/04 и
35/04 и „Службени гласник РС“, број 115/06);
5. у области урбанизма, архитектуре и заштите
животне средине:
- за урбанистичко решење или плански акт који је
допринео развоју града,
- за архитектонско-грађевински или други пројекат
објекта по коме је објекат започет, односно
завршен,
- за изузетне резултате на унапређењу и заштити
животне средине;
6. у области медицине и социјалне заштите:
- за рад или резултате изузетне вредности којима
је дат значајан допринос развоју и унапређењу
медицине у Граду,
- за рад или резултате изузетне вредности којима
је дат значајан допринос развоју и унапређењу
социјалне заштите у Граду,
7. у области уметности:
- за публиковано дело књижевног и преводилачког
стваралаштва,
- за изведено дело у области позоришне
делатности,
- за приказано филмско и радио-телевизијско
остварење,
- за дело из области ликовне и примењене
уметности,
- за изведено музичко или музичко-сценско дело;
8. у области спорта:
- за рад или резултат изузетне вредности којим је
дат значајан допринос афирмацији, развоју и
унапређењу спорта;
9. у области културе и информисања:
- за изузетне успехе у организацији и реализацији
културних делатности, догађаја, пројеката, развоју
институција
културе,
напретку
културне
делатности Града и очувању културне баштине;
- за изузетно остварење у новинарству или
публицистици,
- за серију или више написа, телевизијских или
радијских прилога или емисија, публицистичких
радова о темама од значаја за политички, културни,
привредни и укупни друштвени живот у Граду.
Члан 5.
У једној години додељује се највише 9 награда и
то по једна награда за сваку област.
За поједину област не мора се у свакој години
доделити награда.
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Члан 6.
Поред награда из члана 4. ове одлуке, може се
доделити и специјална награда за:
- животно дело,
- хуманитарни рад,
- хуманост, племенитост, храброст,
- посебан допринос развоју и афирмацији града.
У једној години додељују се највише две
специјалне награде.
Члан 7.
Право предлагања кандидата за награде имају
правна и физичка лица.
Члан 8.
Обавештење о условима за додељивање награде
објављује се у средствима јавног информисања и
на сајту Града.
Члан 9.
Предлог се доставља у писаној форми са
образложењем и садржи податке о кандидату и
делу или резултату, као и назнаку области за коју
се кандидат предлаже.
Члан 10.
Одлуку о додељивању награде
доноси
Скупштина града, на предлог Комисије за доделу
награде града Ваљева (у даљем тексту:Комисија), у
складу са одредбама ове одлуке.
О предлогу Комисије гласа се у целости.
Члан 11.
Комисију именује Скупштина града на период од
две године, а састоји се од 11 чланова. Комисију
чине 3 одборника Скупштине града, од којих је
један председник Комисије и 8 чланова стручњака
из различитих области.
Комисија има секретара који обавља стручне и
административне послове за потребе Комисије, без
права одлучивања.
Члан 12.
Добитнику награде уручује се диплома и новчани
износ награде.
Градоначелник града Ваљева сваке године
посебним актом одређује висину новчаног износа
награде и то за физичка лица, групе, правна лица,
као и износ специјалне награде.
Графички изглед и садржину дипломе утврђује
Комисија. Диплома обавезно садржи грб Града.
Члан 13.
Рад Комисије је јаван.
Комисија доноси одлуке већином гласова од
укупног броја чланова.
Члан 14.
Скупштина града именоваће Комисију у року од
90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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До именовања Комисије по одредбама ове
одлуке, послове из надлежности Комисије
прописане овом одлуком обављаће Комисија која
је именована по одредбама одлуке која се ставља
ван снаге.
Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о Награди општине Ваљево
(„Службени гласник општине Ваљево“, број 2/03,
12/04 и 5/07).
Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:011-93/09-04
Председник
Скупштине града
Горан Лучић, с.р.

188. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 28.
децембра 2009. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања
Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам,
грађевинско земљиште, путеве и изградњу
Ваљева» за 2009. годину-други ребаланс
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне
Програма пословања Јавног предузећа «Дирекција
за урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева» за 2009 годину –други ребаланс,
који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа
«Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште,
путеве и изградњу Ваљева» Одлуком број 2551/ 09
од 15.12.2009. године.
2. Ово Решење са изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа «Дирекција за
урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева» за 2009 годину-други ребаланс
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.
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3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02- 94/ 09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

189.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 28.
децембра 2009. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања
Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево»
за 2009. годину

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измене и допуне
Програма пословања Јавног комуналног предузећа
«Топлана-Ваљево» Ваљево за 2009 годину, које је
усвојио Управни одбор Јавног комуналног
предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево Одлуком
број 4093 од 14.12..2009 године.
2. Ово Решење са изменама и допунама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа «ТопланаВаљево» Ваљево за 2009 годину доставити:
Министарству трговине и услуга; Министарству
рада и социјалне политике; Министарству за
државну управу и локалну самоуправу и
Министарству финансија, односно надлежној
организационој јединици Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02- 93/ 09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

190.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
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града Ваљева на седници одржаној дана 28.
децембра године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
Програма пословања
Јавног предузећа за коришћење водопривредног
система Ровни «Колубара» Ваљево за 2009. годину

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
Програма пословања Јавног
предузећа за
коришћење водопривредног система Ровни
«Колубара» Ваљево за 2009 годину, који је усвојио
Управни одбор Јавног предузећа «Колубара»
Ваљево Одлуком број 523/01-2 од 07.12..2009
године.
2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа за коришћење
водопривредног система Ровни «Колубара»
Ваљево доставити: Министарству трговине и
услуга; Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-88 / 09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

191. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 28.
децембра 2009.године донела је:
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
годишњег програма пословања
Јавног комуналног предузећа «Водовод» за 2009.
годину – ребаланс
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
годишњег програма пословања Јавног комуналног
предузећа «Водовод» за 2009. годину – ребаланс
које је усвојио Управни одбор Јавног комуналног
предузећа «Водовод» Одлуком бр. 01-4300/3 од
12.11.2009.године.
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2. Ово Решење са Изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа « Водовод » за 2009
годину-ребаланс
доставити:
Министарству
трговине и услуга; Министарству рада и социјалне
политике; Министарству за државну управу и
локалну самоуправу и Министарству финансија,
односно надлежној организационој јединици
Управе за трезор.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-90/09-02
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.
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193. На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Сл. Гласник РС“ број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласник РС број 129/07), члана 35.
став 1 тач.18 Статута града Ваљева („Службени
гласник града Ваљева“ број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 28.
децембра године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене Програма
пословања
Јавног предузећа Ваљево-турист за 2009. годину
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на измене Програма
пословања Јавног предузећа Ваљево-турист за
2009. годину, који је усвојио Управни одбор Јавног
предузећа Ваљево-турист Одлуком број 331/01-09
од 17.11. 2009. године.

192.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса («Сл. гласник РС» број 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07), члана
35.став 1. тач.18 Статута града Ваљева («Службени
гласник града Ваљева» број 19/08) Скупштина
града Ваљева на седници одржаној дана 28.
децембар године донела је:

2. Ово Решење са Програмом пословања Јавног
предузећа Ваљево-турист за 2009. годину
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Измене и допуне
годишњег програма пословања
ЈП «Општинска стамбена агенција» за 2009. годину
- други ребаланс

3. Решење објавити у Службеном гласнику града
Ваљева.

1.
ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне
годишњег програма пословања Јавног предузећа
«Општинска стамбена агенција» за 2009 годинудруги ребаланс, које је усвојио Управни одбор
Јавног предузећа «Општинска стамбена агенција»
Одлуком бр. 526/09-4 од 07.12.2009.године.

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.

2. Ово Решење са Изменама и допунама програма
пословања Јавног предузећа «Општинска стамбена
агенција» за 2009 годину - други ребаланс
доставити: Министарству трговине и услуга;
Министарству рада и социјалне политике;
Министарству за државну управу и локалну
самоуправу и Министарству финансија, односно
надлежној организационој јединици Управе за
трезор.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:02-83/09-02

194. 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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 14.12.2009. године донео је:

3. Решење објавити у «Службеном гласнику
града Ваљева».

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-89/09-02

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.године («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 2, глава 009, функционална
класификација 620, економска класификација 451Дирекција-општа комунална потрошња износ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Горан Лучић, с.р.
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``190.000.000`` мења се износом ``187.000.000``,
глава 007, функционала класификација 460,
економска класификација 481-Дирекција-локални
путеви износ ``60.000.000`` мења се износом
``63.000.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-538/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

195.

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. годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 18.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 305-Медицинска
школа,
функционална
класификација
920,
економска класификација 413-Накнада у натури
износ ``191.800`` мења се износом ``192.850``,
економска
класификација
415-Накнаде
за
запослене износ ``23.000`` мења се износом
``21.950``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-545/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

196.

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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
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града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 18.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 209-ОШ Илија
Бирчанин, функционална класификација 912,
економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ ``671.000`` мења се износом
``661.000``, економска класификација 421-Стални
трошкови износ ``367.000`` мења се износом
``349.000``, економска класификација 421-Стални
трошкови-огрев износ ``360.000`` мења се износом
``382.000``,економска
класификација
424Специјализоване услуге износ ``92.000`` мења се
износом ``98.000``, .
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-546/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

197. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 18.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 411, функционална
класификација 820, економска класификација 423Услуге по уговору износ ``1.052.809`` мења се
износом ``999.198``,
уводи се економска
класификација 414-Социјална давања запосленима
износ ``53.611``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-547/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

198.

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 Ваљева
дана 18.12.2009. 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
апропријације: раздео 3, глава 407-Историјски
архив,
функционална
класификација
820,
економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ ``84.000`` мења се износом
``79.800``, економска класификација 423-Услуге по
уговору износ ``250.000`` мења се износом
``245.000``,
економска
класификација
426Материјал износ ``50.000`` мења се износом
``47.500``, економска класификација 421-Стални
трошкови износ ``1.131.000`` мења се износом
``1.142.700`` .
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику града
Ваљева.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-550/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

199.

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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
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дана 18.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 601-Друштвена
брига о деци, функционална класификација 911,
економска класификација 426-Материјал износ
``27.500.000`` мења се износом ``27.302.534``,
економска
класификација
415-Накнада
за
запослене износ ``1.400.000`` мења се износом
``1.518.053``, економска класификација 424Специјализоване услуге износ ``930.000`` мења се
износом ``1.009.413``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику града
Ваљева.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-551/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

200. 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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 18.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 306-Средња музичка
школа,
функционална
920,
економска
класификација 413-Накнаде у натури износ
у``1.060.000`` мења се износом ``1.007.000``,
економска класификација 426-Материјал износ
``235.000`` мења се износом ``288.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-553/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.
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На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 21.12.2009. године донео је:

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

203. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 21.12.2009. године донео је:

201.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 207-ОШ Милош
Марковић, функционална класификација 912,
економска класификација 426-Материјал износ
``266.000`` мења се износом ``277.100``, економска
класификација 421-Стални трошкови-ограв износ
``850.000`` мења се износом ``807.500``, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање
износ ``1.200.000`` мења се износом ``1.231.400``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-563/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

202.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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 Ваљева
дана 21.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 305-Медицинска
школа,
функционална
класификација
920,
економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ ``1.180.000`` мења се износом
``1.158.000``, економска класификација 421-Стални
трошкови-огрев износ ``1.629.200`` мења се
износом ``1.651.200`` .

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-548/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 201-Прва основна
школа,
функционална
класификација
912,
економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ ``1.699.000`` мења се износом
``1.741.900``, економска класификација 421-Стални
трошкови износ ``1.773.000`` мења се износом
``1.854.600``, економска класификација 421-Стални
трошкови-огрев износ ``3.856.000`` мења се
износом ``3.713.400``,економска класификација
423-Услуге по уговору износ ``206.000`` мења се
износом ``224.100`` .
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-560/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

204. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
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града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 21.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 202-Владика
Николај
Велимировић,
функционална
класификација 912, економска класификација 413Накнада у натури износ ``510.000`` мења се
износом ``526.000``, економска класификација 425Текуће поправке и одржавање износ ``605.000``
мења
се
износом
``589.000``,економска
класификација 421-Стални трошкови-остали износ
``1.690.000`` мења се износом ``1.647.000``,
економска класификација 422-Превоз ученика
износ ``760.000`` мења се износом ``803.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-561/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

205.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 21.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 207-ОШ Десанка
Максимовић, функционална 912, економска
класификација 421-Стални трошкови-остали износ
``1.290.000`` мења се износом ``1.228.200``,
економска класификација 426-Материјал износ
``401.000`` мења се износом ``446.300``, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање
износ``450.000`` мења се износом`` 466.500``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-562/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

206. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 21.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 411-Центар за
културу, функционална класификација 820,
економска класификација 421-Стални трошкови
износ ``1.317.844`` мења се износом ``1.251.952``,
економска класификација 426-Материјал износ
``216.282`` мења се износом ``282.172``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-564/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

207. 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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 18.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
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Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 301-Техничка
школа,
функционална
класификација
912,
економска класификација 413-Накнаде у натури
износ ``710.000`` мења се износом ``680.000``,
економска
класификација
511-Зграде
и
грађевински објекти износ ``1.900.000`` мења се
износом ``1.889.000``, економска класификација
421-Стални трошкови износ ``2.554.000`` мења се
износом ``2.595.000``
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-565/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

208.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 22.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 002-Градска управа
за друштвене делатности, финансије, имовинске и
инспекцијске
послове
функционална
410,
економска класификација 413-Накнаде у натури
износ ``850.000`` мења се износом ``808.000``,
економска класификација 414-Социјална давања
запосленима износ ``4.797.500`` мења се износом
``4.777.500``, економска класификација 416Награде, бонуси и остали посебни расходи износ
``475.000`` мења се износом ``451.500``, економска
класификација 422-Трошкови путовања износ
``600.000`` мења се износом ``570.000``, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ
``2.800.000`` мења се износом ``2.660.000``,
економска класификација 424-Специјализоване
услуге износ ``200.000`` мења се износом
``190.000``,
економска
класификација
426Материјал
износ
``4.000.000``
мења
се
``4.265.500``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-568/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

209. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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. годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 22.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 001-Градска управа
за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове функционална 410, економска
класификација 413-Накнаде у натури износ
``900.000`` мења се износом ``855.000``, економска
класификација 415-Накнада трошкова за запослене
износ ``200.000`` мења се износом ``190.000``,
економска класификација 416-Награде, бонуси и
остали посебни расходи износ ``300.000`` мења се
износом ``285.000``, економска класификација 422Трошкови путовања износ ``855.000`` мења се
износом ``813.000``, економска класификација 423Услуге по уговору износ ``2.300.000`` мења се
износом ``2.250.000``, економска класификација
424-Специјализоване услуге износ ``200.000``
мења
се
износом
``190.000``,
економска
класификација 426-Материјал износ ``4.300.000``
мења се ``4.472.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-569/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

210. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
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Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево``број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 22.12.2009. године донео је:

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 408-Модерна
галерија,
функционална
820,
економска
класификација 423-Услуге по уговору износ
``1.064.230`` мења се износом ``1.011.030``,
економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање износ ``268.400`` мења се износом
``278.700``, економска класификација 421-Стални
трошкови износ ``530.000`` мења се износом
``572.900``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-570/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

211.

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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 22.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 2, глава 009-Инвестиције
фонда за грађевинско земљиште, функционална
класификација 620, економска класификација 451Дирекција-општа комунална потрошња износ
``187.000.000`` мења се износом ``189.650.000``,
економска класификација 451-Дирекција-улице
износ
``53.000.000``
мења
се
износом
``50.350.000``.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-571/09-06

212. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 204-ОШ Нада
Пурић,
функционална
класификација
912,
економска класификација 421-Стални трошковиостали износ
``1.470.000`` мења се износом
``1.396..500``, економска класификација 415Накнаде за запослене износ ``296.000`` мења се
износом ``281.200``,економска класификација 413Накнаде у натури износ ``115.000`` мења се
износом ``109.300``, економска класификација 422Превоз ученика износ ``688.000`` мења се износом
``654.000``, економска класификација 421-Стални
трошкови-огрев износ ``2.670.000``мења се износ
``2.775.000``, економска класификација 426Материјал износ ``290.000`` мења се износом
``313.000`` .
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-549/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

213. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
Статута града Ваљева (``Службени гласник града
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Ваљева`` број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 304-Пољопривредна
школа,
функционална
920,
економска
класификација 421-Стални трошкови износ
``1.706.000`` мења се износом ``1.626.000``,
економска класификација 421-Стални трошковиогрев износ ``1.899.000`` мења се износом
``1.912.000``, економска класификација 424Специјализоване услуге износ ``16.000`` мења се
износом ``24.000``,економска класификација 426Материјал износ ``410.000`` мења се износом
``469.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
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``95.000`` мења се износом ``90.500``, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање
износ ``470.000`` мења се износом ``464.500``,
економска класификација 421-Стални трошковиогрев износ ``1.560.000`` мења се износом
``1.562.500``, економска класификација 421-Стални
трошкови-огрев износ ``704.500`` мења се
``734.900``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-582/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-581/09-06

215. 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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:

Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

214.

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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 211-ОШ Стеван
Филиповић,
функционална
912,
економска
класификација
422-Превоз
ученика
износ
``513.000`` мења се износом ``498.100``, економска
класификација 422-Трошкови путовања износ
``41.000`` мења се износом ``39.000``, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ
``125.000`` мења се износом ``119.000``, економска
класификација 424-Специјализоване услуге износ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 303- Ваљевска
гимназија,
функционална
920,
економска
класификација 413-Накнаде у натури износ
``280.000`` мења се износом ``274.000``, економска
класификација 421-Стални трошкови-огрев износ
``2.027.000`` мења се износом ``2.009.000``,
економска класификација 421-Стални трошкови
износ ``1.126.000`` мења се износом ``1.150.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-583/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

216. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
члана 2. и 61. Закона о буџетском систему
(``Службени гласник РС`` број 54/2009), члана 49.
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Статута града Ваљева (``Службени гласник града
Ваљева``број 19/08), и члана 8. Одлуке о буџету
града Ваљева за 2009.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 210- Драгољуб
Илић,
функционална
912,
економска
класификација
422-Превоз
ученика
износ
``1.921.000`` мења се износом ``1.963.400``,
економска
класификација
415-Накнаде
за
запослене износ ``920.000`` мења се износом
``893.500``, економска класификација 421-Стални
трошкови износ ``702.000`` мења се износом
``686.100``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева.»
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-584/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

217.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 209- ОШ Илија
Бирчанин,
функционална
912,
економска
класификација 421-Стални трошкови-остали износ
``349.000`` мења се износом ``357.300``, економска
класификација 422-Трошкови путовања износ
``40.000`` мења се износом ``38.000``, економска
класификација 423-Услуге по уговору износ
``70.000`` мења се износом ``66.500``, економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти
износ ``220.000`` мења се износом ``217.200``.
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2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-585/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

218. 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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 216- Остале школе,
функционална 912, економска класификација 424Услуге образовања-деца ометена у развоју износ
``700.000`` мења се износом ``762.500``, економска
класификација 472-Такмичење ученика износ
``815.000`` мења се износом ``795.000``, глава 207ОШ
Десанка
Максимовић,
економска
класификација 421-Стални трошкови-огрев износ
``3.065.000`` мења се износом ``3.022.500``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».
ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-586/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

219. На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
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дана 24.12.2009. године донео је:
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-588/09-06

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 215- ОШ Милован
Глишић Ваљевска Каменица, функционална 912,
економска класификација 421-Стални трошковиостали износ
``571.000`` мења се износом
``621.000``, економска класификација 415-Накнаде
за запослене износ ``1.631.000`` мења се износом
``1.581.000``, економска класификација 426Материјал износ ``198.000`` мења се износом
``204.000``,
економска
класификација
424Специјализоване услуге износ ``99.000`` мења се
износом ``108.000``, економска класификација 422Превоз ученика ``1.937.000`` мења се износом
``1.922.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.
3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града
Ваљева».

Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАЉЕВА
Број: 40-587/09-06
Градоначелник Ваљева
Зоран Јаковљевић, с.р.

221.

На основу члана 53 Статута града Ваљева
(''Службени гласник града Ваљево'', број 19/08), и
члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (''Сл.гласник РС'' број 41/09), Градско
веће града Ваљева, на седници одржаној
25.12.2009. године, донело је
ОДЛУКУ
О
ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ГРАДА ВАЉЕВА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Комисија за
координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији града Ваљева (у даљем
тексту :Комисија), уређује њен састав, делокруг
рада, извори финансирања и начин рада.
II. САСТАВ КОМИСИЈЕ

220.

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07),
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.годину (``Службени гласник
општине Ваљево`` број 22/07, «Службени гласник
града Ваљева`` број 26/08), Градоначелник Ваљева
дана 24.12.2009. године донео је:
ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Ваљева за 2009.годину («Службени гласник града
Ваљева» 26/08 и 8/09) мењају се следеће
апропријације: раздео 3, глава 214- ОШ Прота
Матеја Ненадовић, функционална 912, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање
износ ``750.000`` мења се износом ``793.100``,
економска класификација 426-Материјал износ
``215.000`` мења се износом ``240.000``, економска
класификација 415-Накнаде за запослене износ
``1.684.000`` мења се износом ``1.615.900``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и
Управи за трезор.

Члан 2.
Комисија за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима града Ваљева има 11
(једанаест) чланова именованих из реда стручних
лица за област безбедности саобраћаја :
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
1. РАДИВОЈЕ
градоначелника

МИЛУТИНОВИЋ,

помоћник

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
2. РАДИСИВ МИЛЕТИЋ, Градска управа за
друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове
3. СВЕТИСЛАВ ПЕТРОВИЋ, Градска управа за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове
4. МИЛУТИН МИХАИЛОВИЋ, ЈП Дирекција за
урбанизам,грађевинско земљиште, путеве и
изградњу Ваљева
5. ПЕТАР НИКОЛИЋ, Регионална привредна
комора
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6. ЗОРАН ЈЕВЂЕНИЋ, Полицијска управа Ваљево
7. ДРАГАН ПУЦАРЕВИЋ, Инжењерска комора
Србије
8. ГОРАН АЛЕКСИЋ, ПО «Ласта» Ваљево
9. ЗОРАН ТОДОРЧЕВИЋ, Предузеће «Европабус» д.о.о. Ваљево
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1) анализира, прати и предлаже мере за
унапређење опште безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града,
2) обавља превентивно-промотивне активности и
води кампању о безбедности саобраћаја на
путевима на територији Града,

школске

3) припрема предлог стратегије и годишњег плана
безбедности саобраћаја на путевима који доноси
Скупштина Града, у складу са Националном
стратегијом и Националним планом који доноси
Влада,

Комисија се именује на период од 4 (четири)
године.

4)
формира
систем
јединствене
основе
евидентирања и праћења значајних обележја
безбедности саобраћаја на путевима,

10.МАРИЈА ТОМИЋ, Судија за прекршаје
11.ВЕРОЉУБ ЛАЗАРЕВИЋ, Начелник
управе

Члан 3.
Чланство у Комисији престаје :
- разрешењем,
- оставком, и
- истеком мандата
Члан Комисије може поднети оставку или бити
разрешен и пре истека мандата.
Члан 4.
Председника Комисије разрешава Градско веће
на предлог најмање 1/3 чланова Градског већа, а
чланове Комисије разрешава Градско веће на
образложени предлог председника Комисије.
Истовремено са предлогом за разрешење
овлашћени предлагач подноси предлог за избор
новог члана и председника Комисије.Градско веће
истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору
чланова Комисије.
Члану Комисије који је разрешен престаје
дужност даном разрешења.
Члан 5.
У случају подношења оставке од стране
председника или члана Комисије, истом престаје
функција даном одржавања седнице Градског већа
на којој је констатовано да је оставка поднета,
односно даном одржавања прве наредне седнице
ако је оставку поднео између две седнице.
На истој седници на предлог овлашћеног
предлагача именује се нови члан односно
председник Комисије.
III. ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА
Члан 6.
У циљу усклађеног обављања послова у
функцији унапређења безбедности саобраћаја на
путевима који су из делокруга града Ваљева,
Комисија :

5) припрема предлог извештаја о стању
безбедности саобраћаја на путевима који Градско
веће подноси Скупштини Града најмање двапут
годишње.
6) обавља и друге послове везане за унапређење
безбедности саобраћаја у складу са законом
Члан 7.
Комисија ради искључиво у седницама и одлуке
доноси већином гласова присутних чланова.
Члан 8.
За извршавање појединих послова Комисија
може образовати стручне радне групе.
За извршење појединих послова, Градско веће
може на предлог Комисије у складу са законом
ангажовати правно лице које је материјално и
стручно оспособљено да обавља те послове.
IV. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА
СРЕДСТАВА
Члан 9.
Извори средстава за послове у
унапређења безбедности саобраћаја на
су :

функцији
путевима

1) буџет Града,
2) средства у висини од 30 % наплаћених новчаних
казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима учињених на
територији града Ваљева.
3) остали приходи.
Члан 10.
Средства у висини од 50 % од средстава из тачке
2. претходног члана, користе се за поправљање
саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50 % за
финансирање
осталих
мера
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.
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Средства из става 1. овог члана, користе се према
програму који доноси Градско веће на предлог
Комисије.
V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Административне-техничке послове за потребе
Комисије, обављаће Одељење за локални развој,
привреду и комуналне послове.
Члан 12.
Ову одлуку објавити у ''Сл.гласнику града
Ваљева''.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Број :344-543/2009-01/5
Датум :25.12.2009.године
ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ,с.р.

222.

На основу члана 90. став 1, 2. и 3. Закона о
буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, број 54/2009) Градоначелник града
Ваљева, доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ
И ОВЛАШЋЕЊИМА БУЏЕТСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
И ОБЕЛЕЖЈИМА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ВАЉЕВО

Члан 1.
У Правилнику о раду и овлашћењима буџетске
инспекције и обележјима буџетске инспекције
општине Ваљево („Службени гласник општине
Ваљево“, број 1/2008 ) назив Павилника мења се и
гласи:
„Правилник о раду и овлашћењима буџетске
инспекције и обележјима буџетске инспекције
града Ваљева“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Буџетска инспекција врши контролу примене
закона у области метеријално-финансијског
пословања и наменског и законитог коришћења
средстава буџета града Ваљева код директних и
индиректних корисника, органа и организација и
других правних лица из члана 85. став 3. Закона о
буџетском систему.
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Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„Послови контроле у складу са овим Правилником
се обављају по годишњем програму који доноси
Градоначелник града Ваљева (у даљем тексту:
Градоначелник).
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, по
захтеву Градоначелника може се вршити ванредна
контрола“.
Члан 4.
Члан 5. став 1. мења се и гласи:
„Послове контроле код органа и организације
буџетски инспектор врши на основу годишњих
планова рада и налога за контролу које утврђује,
односно издаје Градоначелник“.
Члан 5.
У члану 10 ставови 3. и 4. мењају се и гласе:
„Против решења из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Градоначелнику.
О жалби из става 3. овог члана Градоначелник
одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе“.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Ваљева“.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 401-7/09-01/4
ДАТУМ: 25.12.2009. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
Зоран Јаковљевић, с.р.

223. На основу члана 9. став 3 Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину
(«Службени гласник РС» број 135/04), члана 20. и
216. Закона о планирању и изградњи (»Службени
гласник РС» број 72/09 и 81/09), Градска управа за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, као
надлежни орган за припрему плана доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Просторног плана
општине Ваљево («Службени гласник општине
Ваљево» број 14/07) у поступку усклађивања са
одредбама Закона о планирању и изградњи
I Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Просторног плана општине
Ваљево (у даљем тексту План) у поступку
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усклађивања са одредбама Закона о планирању и
изградњи.
II Усклађивањем Плана са одредбама Закона о
планирању и изградњи не врши се промена намене
земљишта у смислу превођења земљишта
намењеног становању у земљиште привредне
намене која није компатибилна становању што би
за последицу могло имати негативан утицај на
животну средину, тако да није потребно вршити
стратешку процену утицаја на животну средину.
Постојећа Стратешка процена утицаја Плана на
животну средину биће саставни део усклађене
планске документације .
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Број:350-544/09-07
Датум: 01.12.2009. год.
НАЧЕЛНИК
Одељења за урбанизам , грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Мирјана Медуловић-Маринковић, с.р.

224.

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Службени
гласник РС « број 135/04), члана 23., 24. и 216. став
5 Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник РС» број 72/09 и 81/09), Градска управа за
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне
послове, Одељење за урбанизам, грађивинарство,
саобраћај и заштиту животне средине, као
надлежни орган за припрему плана доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину у поступку
усклађивања Генералног плана градског
насеља Ваљева
I Не приступа се изради стратешке процене
утицаја на животну средину у поступку
усклађивања Генералног Плана градског насеља
Ваљева («Службени гласник општине Ваљево
«број 20/07) са одредбама Закона о планирању и
изградњи (у даљем тексту План).
II Усклађивањем Плана са одредбама Закона о
планирању и изградњи не врши се промена намене
земљишта у смислу превођења
земљишта
намењеног становању у земљиште привредне
намене која није компатибилна становању што би
за последицу могло имати негативан утицај на
животну средину, тако да није потребно вршити
стратешку процену утицаја на животну средину.
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Постојећа Стратешка процена утицаја Плана на
животну средину биће саставни део усклађене
планске документације.
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Број:350-545/09-07
Датум: 01.12.2009. год.
НАЧЕЛНИК
Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Мирјана Медуловић-Маринковић, с.р.

225. На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Службени
гласник РС «број 135/04), члана 25. и 216. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС»
број 72/09 и 81/09), Градска управа за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове,
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине, као надлежан орган за
припрему плана доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину у поступку израде
планова генералне регулације «Крушик»,
«Привредна зона», «Белошевац», «Колубара»,
«Центар», «Ново Насеље», «Ремонт», «Градац»,
«Југ»,
«Запад»,
«Север»,
«Колубара–
Белошевац»
I Не приступа се изради стратешке процене
утицаја на животну средину у поступку израде
Планова
генералне
регулације
«Крушик»,
«Привредна зона», «Белошевац», «Колубара»,
«Центар», «Ново Насеље», «Ремонт», «Градац»,
«Југ», «Запад», «Север», «Колубара–Белошевац» (у
даљем тексту Планови).
II Израдом Планова обезбедиће се заштита
животне средине и очување удобности и квалитета
градског начина живота.
III Подручје наведених планова разрађено је у
оквиру Генералног плана на нивоу генералних
планова или генералне регулације. С обзиром да је
за Генерални план израђена стратешка процена
утицаја на животну средину, којом је извршена
процена могућих негативних ефеката и прописане
су мере заштите и да се наведеним плановима неће
вршити битнија промена намене земљишта, није
потребно вршити стратешку процену утицаја
Планова генералне регулације на животну средину.
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IV Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Број:350-547/09-07
Датум: 01.12. 2009. год.
НАЧЕЛНИК
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Мирјана Медуловић-Маринковић, с.р.

226.

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину («Службени
гласник РС «број 135/04 ), члана 25. и 216. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС
«број 72/09, 81/09), Градске управе за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове,
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине као надлежан орган за
припрему плана доноси
РЕШЕЊЕ
о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана генералне
регулације «Северна обилазница Ваљева»
I Приступа се изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана генералне регулације
«Северна обилазница Ваљева» (у даљем тексту
План).
II У оквиру стратешке процене утицаја ће се
извршити процена могућих утицаја „северне
обилазнице“ на животну средину и дефинисаће се
адекватне мере за спречавање и ограничавање
негативних утицаја на животну средину.
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Број:350-552/09-07
Датум: 01.12.2009. год.
НАЧЕЛНИК
Одељења за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и изаштиту животне средине
Мирјана Медуловић-Маринковић, с.р.

227.

На основу члана 9. Закона о стратешкој
процени утицаја наживотну средину («Службени
гласник РС «број 135/04), члана 25. и 216. Закона о
планирању и изградњи («Службени гласник РС»

28. децембар 2009. године

Страна 60

број 72/09 и 81/09), Градска управа за локални
развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај
и заштиту животне средине, као надлежан орган за
припрему плана доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину у поступку израде
планова генералне регулације «Центра
заједнице насеља Поћута» и «Рекреативнозабавног центра Ровни»
I Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину у поступку израде Планова
генералне регулације: «Центра заједнице насеља
Поћута» и «Рекреативно-забавног центра Ровни» (у
даљем тексту Планови).
II Израдом Планова обезбедиће се заштита
животне средине и очување удобности и квалитета
живљења.
III Ово решење објавити у „Службеном гласнику
града Ваљева“.
Градска управа за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове
Одељење за урбанизам, грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Број: 350-551/09-07
Датум: 01.12. 2009. год.
НАЧЕЛНИК
Одељење за урбанизам , грађевинарство,
саобраћај и заштиту животне средине
Мирјана Медуловић-Маринковић, с.р.

____________________________
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