
            

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИКСЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК    

ГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВАГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIII    БРОЈ  16 
 

17.  децембар  2012. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

217. На основу члана 60. а у вези са чланом 6. Закона 

о финансирању локалне самоуправе (''Службени 

гласник РС'', број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 35.став 

1. тачка 3) и 6) Статута града Ваљева (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 19/08 ), Скупштина града 

Ваљева на седници одржаној 17. децембра 2012. 

године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТА И 

МИРОВАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се условни отпис 

камата и мировање обавезе плаћања неплаћених 

изворних прихода доспелих за плаћање закључно са 

31. октобром 2012. године, услови и обим отписа 

обрачунате, а неплаћене камате на обавезе доспеле за 

плаћање закључно са 31. октобром 2012. године по 

основу одређених изворних  прихода, као и отпис 
камате у другим случајевима прописаним овом 

одлуком за обавезе доспеле за плаћање закључно са 

31. октобром 2012. године.  

 

Члан 2. 

Изрази који се користе у овој одлуци  имају 

следеће значење:  

1)Порески обвезник је физичко лице, 

предузетник, односно правно лице, које на дан 31. 

октобра 2012. године има доспеле, а неплаћене 

обавезе по основу изворних прихода;  
2)Изворни приходи су јавни приходи које 

утврђује, наплаћује и контролише надлежни орган на 

основу закона, односно градских одлука:  

-порез на земљиште, 

-порез на имовину физичких лица, 

-порез на имовину правних лица, 

-посебна накнада за заштиту и унапређивање 

животне средине, 

-накнада за коришћење грађевинског 

земљишта, 

-комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору, 

-комунална такса за коришћење рекламних 

паноа, 

-комунална такса за држање средстава за 

игру, 

-комунална такса за коришћење витрина ради 

излагања робе ван пословног простора, 

-комунална такса за држање музичких уређаја 

и приређивање музичког програма,  

-комунална такса за држање кућних и 

егзотичних животиња, 

-комунална такса за коришћење простора на 

јавним површинама, 

-комунална такса за коришћење слободних 

површина за кампове, постављање шатора или друге 

облике привременог коришћења, 

-комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом, 

-комунална такса за коришћење обале у 

пословне и било које друге сврхе, 

-приходи од новчаних казни за прекршаје 

које изриче градски орган управе надлежан за изворне 

јавне приходе,  

-самодопринос из прихода пољопривреде и 

шумарства, 

-самодопринос из прихода лица која се баве 

самосталном делатношћу, 

-самодопринос од имовине; 
3)Главни порески дуг је дуг по основу 

обавеза доспелих за плаћање закључно са 31. 

октобром 2012. године, /без камате/ а који је 

евидентиран у пореском рачуноводству надлежног 

органа, на дан 31. октобра 2012. године; 

4)Камата је износ обрачунате камате на 

главни порески дуг;  

5)Текуће обавезе су обавезе по основу свих 

изворних прихода које периодично доспевају за 

плаћања у смислу пореских прописа и градских 

одлука  почев од 1. јануара 2013. године;  
6)Велики порески обвезник је правно лице 

које је, према прописима који уређују рачуноводство 

и ревизију, разврстано као велико правно лице;  

7)Мали порески обвезник је физичко лице, 

предузетник, односно правно лице које није велики 

порески обвезник у складу са тачком 6) овог члана.  

8)Надлежни орган је Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове града Ваљева - Одељење за 

утврђивање, наплату и контролу изворних прихода, 

код које се порески обвезник задужује обавезама по 
основу изворних прихода.  

 

Члан 3. 

Главни порески дуг који није измирен до дана 

ступања на снагу ове одлуке, мирује од 1. јануара 

2013. године, на начин и по поступку прописаним 

овом одлуком.  
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Малом пореском обвезнику главни порески 

дуг мирује до 31. децембра 2014. године.  

Великом пореском обвезнику главни порески 

дуг мирује до 31. децембра 2013. године.  

Порески обвезник коме је одложено плаћање 

пореског дуга, односно за чију наплату је покренут 

поступак принудне наплате, остварује право на 

мировање главног пореског дуга у смислу става 1. до 

3. овог члана.  

Надлежни орган, по службеној дужности, 

утврђује мировање главног пореског дуга у случају из 

става 1. до 3. овог члана, као и у случају када је, ради 

принудне наплате пореског дуга, установљена 

забрана располагања новчаним средствима на 
текућем рачуну.  

Изузетно, право на мировање главног 

пореског дуга за чију наплату је покренут поступак 

принудне наплате, осим у случају када је ради 

принудне наплате пореског дуга установљена забрана 

располагања новчаним средствима на текућем рачуну, 

односно за који је одобрено одлагања плаћања дуга, 

остварује се на основу захтева који порески обвезник, 

у писаној форми, подноси надлежном органу.  

 

Члан 4. 

За време мировања главног пореског дуга до 

његове отплате у целости, не тече камата.  

За време мировања, главни порески дуг се 

валоризује индексом потрошачких цена, почев од 1. 

новембра 2012. године до отплате дуга у целости. 

 

Члан 5. 

Порески обвезник стиче право на мировање 

главног пореског дуга ако обавезе доспеле за 

плаћање, почев од 1. новембра 2012. године до 31. 

децембра 2012. године, плати најкасније до 31. 

јануара 2013. године.  
Порески обвезник којем је утврђено право на 

мировање пореског дуга, дужан је да од 1. јануара 

2013. године редовно плаћа текуће обавезе. 

 

Члан 6. 

Пореском обвезнику који изврши уплату 

главног пореског дуга у целости пре почетка периода 

мировања, односно до 31.12.2012. године извршиће се 

отпис камате у целости. 

Пореском обвезнику који изврши уплату 

главног пореског дуга из  члана 4. став 2. ове Одлуке, 

у целости, у било ком моменту у периоду мировања, 
извршиће се отпис камате. 

Малом пореском обвезнику који је испунио 

услове за мировање пореског дуга и редовно плаћа 

текуће обавезе, отписаће се 50% камате по истеку 

2013. године, а преостала камата по истеку 2014. 

године.  

 Великом пореском обвезнику који је испунио 

услове за мировање пореског дуга и редовно плаћа 

текуће обавезе отписаће се 50% камате по истеку 

првог полугодишта 2013. године, а преостала камата 

по истеку другог полугодишта 2013. године. 
Отпис камате, као и обавезе из става 1. овог 

члана, врши надлежни орган по захтеву пореског 

обвезника, уз који се прилаже доказ о уплати главног 

дуга. 

Отпис камате, као и обавезе из става 2, 3 и 4. 

овог члана, врши надлежни орган по службеној 

дужности. 

Пореском обвезнику који је на дан 31. 

октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао 

само камату, а који до 31. јануара 2013. године 

измири пореске обавезе за новембар и децембар 2012. 

године, надлежни орган по службеној дужности 

отписује камату.  

 

Члан 7. 

 Порески обвезници из члана 6. став 3. и 4. ове 
одлуке стичу право на плаћање главног пореског дуга 

на 24 месечне рате, без средстава обезбеђења, и то: 

 - мали порески обвезник, почев од 1. јануара 

2015. године; 

 - велики порески обвезник, почев од 1. 

јануара 2014. године. 

 За време плаћања главног пореског дуга на 

рате порески обвезник је дужан да редовно плаћа 

текуће обавезе. 

 

Члан 8. 

Пореском обвезнику који, у периоду 
мировања главног пореског дуга, престане да редовно 

измирује текуће обавезе, главни порески дуг увећава 

се за припадајућу камату обрачунату у складу са 

прописом који уређује порески поступак и пореску 

администрацију, на први дан месеца који следи 

месецу у којем није измирио своју текућу обавезу.  

 Над пореским обвезником који, у периоду 

плаћања главног пореског дуга на рате, не измири 

текућу обавезу или рату, надлежни орган одмах 

спроводи поступак принудне наплате сходно пропису 

који уређује порески поступак и пореску 
администрацију 

 

Члан 9. 

 Ако се главни порески дуг измири до 31. 

децембра 2014. године, надлежни орган отписаће 

камату и: 

 -пореском обвезнику који нема текуће 

обавезе; 

 -пореском обвезнику чији је главни порески 

дуг настао по основу једнократне пореске обавезе; 

 -предузетнику који је брисан из прописаног 

регистра који се води код надлежног органа. 
 Пореском обвезнику који је на дан 31. 

октобра 2012. године као неизмирену обавезу имао 

само камату, а који нема текуће обавезе надлежни 

орган по службеној дужности отписује камату.  

       

Члан 10. 

 У периоду од 1. новембра 2012. године до 

краја периода мировања главног пореског дуга, 

прекида се застарелост права на наплату пореског 

дуга, а период за који је утврђено мировање пореског 

дуга не урачунава се у рок застарелости. 

 За период мировања главног пореског дуга 

продужава се рок апсолутне застарелости тог дуга. 

       



Број 16 Службени гласник града Ваљева   17.  децембар  2012. године Страна 3 

 
Члан 11. 

 На дан ступања на снагу ове одлуке, 

надлежни орган прекида поступке принудне наплате. 
 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-65/2012-06/1 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 

 
218.На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о 

локалним изборима («Сл. гласник РС» бр. 129/07, 

34/10-УС и 54/2011), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 17. децембра 2012. године, донела 
је 

 

ОДЛУКУ 

О  ПРЕСТАНКУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

Војиславу Јовановићу, престаје мандат одборника у 

Скупштини града Ваљева, због подношења оставке. 

 

II 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-67/12-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 
219.На основу члана 48. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник РС" бр. 129/07, 34/10-УС и 54/2011), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 17. 

децембра 2012. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА  НОВОГ  

ОДБОРНИКА 

У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 

ГОРДАНУ МИЛОСАВЉЕВИЋУ из Ваљева, 

потврђује се мандат новог одборника у Скупштини 

града Ваљева, који је додељен на место одборника 

коме је мандат престао пре истека времена на који је 

изабран. 

II 

Мандат новог одборника траје до истека мандата   

одборника коме је престао мандат. 
 

III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-68/12-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 

 
220.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 54/2009,73/2010, 

101/10, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 02.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 211 - ОШ ``Стеван 

Филиповић``, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 422 - Превоз ученика - 

износ ``550.600``, мења се износом ``542.900``, 

еконмска класификација 463 -421 - Стални трошкови 

- огрев износ ``1.570.000.`` мења се износом 

``1.572.500``, економска класификација 463 - 424 - 

Специјализоване услуге износ ``40.000`` мења се 

износом ``45.200`` .  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-891/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
221.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 54/2009,73/2010, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 
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2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 30.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2,  глава 006 - Развој заједнице, 

функционална класификација 620, економска 

класификација 511 - Школа у Брађанима износ 

``45.000.000.`` мења се износом ``42.750.000``,глава 
001 - Градоначелник града и Градско веће, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 423 - Услуге по уговору износ 

``12.200.000`` мења се износом``14.450.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1007/12-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
222.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

05.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 301 - Техничка школа, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 423 - Услуге по уговору износ 

``150.000`` мења се износом ``163.100``, економска 

класификација 463 - 482 - Порези,таксе, казне износ 

``472.795`` мења се износом``459.695``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1017/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

223.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету  града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

05.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 215 - ОШ Милован 

Глишић - Ваљевска Каменица, функционална 

класификација 912, економска класификација 463 - 

422 - Превоз ученика износ ``2.406.000`` мења се 

износом ``2.514.500``, економска класификација 463 - 

415 - Накнада за запослене износ ``1.947.000`` мења 

се износом``1.882.000``, економска класификација 463 

- 421 - Стални трошкови - огрев износ ``1.057.000`` 

мења се износом ``1.013.500``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1016/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
224.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 54/2009,73/2010, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 05.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 301 - Техничка школа, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови -остали 

износ ``3.570.000`` мења се износом ``3.845.000``, 

економска класификација 463 - 413 - Накнаде у 

натури износ ``570.000`` мења се износом``541.000``, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запослене износ ``1.290.000`` мења се износом `` 

1.274.000``, економска класификација 463 - 421 - 

Стални трошкови - огрев износ ``4.890.000`` мења се 

износом ``4.660.000`` . 
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2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

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

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1021/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
225.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 54/2009,73/2010, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 07.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 001 - Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, функционална класификација 

410, економска класификација 411 - Плате и додаци 

запосленима износ ``102.800.000.`` мења се износом 

``101.027.000``,економска класификација 412 - 

Социјални доприноси износ ``18.360.000`` мења се 

износом ``18.043.000``,економска класификација 414 - 

Социјална давања запосленима износ``1.600.000`` 

мења се износом ``2.250.000``,економска 

класификација 416 - Награде, бонуси и остали 

расходи износ `` 834.000`` мења се износом 

``944.000``,економска класификација 421 - Стални 

трошкови износ ``12.200.000`` мења се износом 

``12.800.000``, економска класификација 423 - Услуге 

по уговору износ ``4.230.000`` мења се износом 

``4.480.000``, економска класификација 425 - Текуће 

поправке и одржавање износ ``2.570.000`` мења се 

износом ``2.870.000``, економска класификација 426 - 

Материјал износ `8.200.000 мења се износом`` 

8.850.000``,економска класификација 511 - Зграде и 

објекти износ ``9.411.013`` мења се износом 

``8.941.013``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1024/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

226.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 54/2009,73/2010, 

101/10 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 
2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 07.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 001 - Градска управа за 
локални развој, привреду, урбанизам и комуналне 

послове, функционална класификација 410, 

економска класификација 411 - Плате и додаци 

запосленима износ ``84.198.000.`` мења се износом 

``83.299.000``,економска класификација 412 - 

Социјални доприноси износ ``15.072.000`` мења се 

износом ``14.911.000``, економска класификација 413 

- Накнаде у натури износ ``470.000`` мења се 

износом``570.000``,економска класификација 414 - 

Социјална давања запосленима износ``2.300.000`` 

мења се износом ``2.760.000``,економска 

класификација 416 - Награде, бонуси и остали 

расходи износ `` 332.000`` мења се износом 

``382.000``, економска класификација 423 - Услуге по 

уговору износ ``2.000.000`` мења се износом 

``2.350.000``, економска класификација 426 - 

Материјал износ ``5.666.000 мења се износом`` 

5.766.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1023/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
227.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 54/2009,73/2010, 

101/10, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 07.11.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 402 - Центар за 

културу, функционална класификација 820, 
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економска класификација 411 - Плате и додаци 

запослених износ ``10.530.000``, мења се износом 

``10.238.000``, еконмска класификација 412 - 

Социјални доприноси износ ``1.886.000.`` мења се 

износом ``1.834.000``, економска класификација 416 - 

Награде, бонуси и остали расходи износ ``1.000`` 

мења се износом ``345.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1037/12-06 
Станко Терзић,с.р. 

 

228.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 54/2009,73/2010, 

101/10 ,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 07.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 214 - ОШ Прота М 

Ненадовић Бранковина, функционална класификација 

912, економска класификација 463 - 511 - Зграде и 

грађевински објекти износ ``4.198.000`` мења се 
износом ``846.000``, раздео 2, функционална 

класификација 130, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``1.335.824`` мења се 

износом ``4.687.824``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1026/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
229.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 54/2009,73/2010, 

101/10 ,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 303 - Ваљевска 

гимназија, функционална класификација 920, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови - огрев износ ``2.771.000`` мења се износом 

``2.832.700``, економска класификација 463 - 413 - 

Накнаде у натури износ ``280.000`` мења се износом 

``266.000``, економска класификација 463 - 416 - 

Награде,бонуси остали расходи износ ``1.467.000`` 

мења се износом ``1.463.000``, економска 

класификација 463 - 415 - Накнаде за запослене износ 

``955.867`` мења се износом ``912.167``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1088/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
230.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 54/2009,73/2010, 

101/10 ,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 006 - Дирекција за 

робне резерве, функционална класификација 410, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

износ ``450.000.`` мења се износом ``435.000``, 

економска класификација 426 - Материјал износ 

``550.000`` мења се износом``565.000``, економска 

класификација 424 - Специјализоване услуге износ 
``1.450.000`` мења се износом ``1.440.000``, економска 

класификација 482 - Порези, таксе, казне износ 

``140.000`` мења се износом ``150.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1085/12-06 

Станко Терзић,с.р. 
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231.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 54/2009,73/2010, 

101/10 ,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету  града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 204 - ОШ Нада Пурић, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови -огрев 

износ ``3.792000`` мења се износом ``3.856.000``, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови-остали износ ``1.608.000`` мења се износом 

``1.544.000``, економска класификација 463 - 415 - 

Накнаде за запослене износ ``1.094.000`` мења се 

износом ``1.065.000``, економска класификација 463 - 

413 - Накнаде у натури износ ``172.000`` мења се 

износом ``179.000``, економска класификација 463 - 

422 - Превоз ученика износ ``700.000`` мења се 

износом ``722.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1087/12-06 
Станко Терзић,с.р. 

 
232.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 54/2009,73/2010, 

101/10, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 12. Одлуке о буџету  града Ваљева за 

2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева 

дана 17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 403 - Модерна 

галерија, функционална класификација 820, 

економска класификација 411 - Плате и додаци 

запослених износ ``1.421.000``, мења се износом 

``1.442.500``, еконмска класификација 421 - Стални 

трошкови износ ``650.000.`` мења се износом 

``628.500``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1086/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
233.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 302 - Економска школа, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 

износ ``4.629.100`` мења се износом ``4.663.100``, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запослене износ ``1.965.000`` мења се износом 

``1.931.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1089/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
234.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 
члана 12. Одлуке о буџету  града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 
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апропријације: раздео 3, глава 306 - Средња музичка 

школа, функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 
износ ``956.500`` мења се износом ``1.034.300``, 

економска класификација 463 - 421 - Стварни 

трошкови - остали износ ``1.100.000`` мења се 

износом ``1.064.000``, економска класификација 463 - 

415 - Накнаде за запослене износ ``836.000`` мења се 

износом ``794.200``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1090/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
235.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 

54/2009,73/2010,101/10,101/11 и 93/12), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2012. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2012. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 401 - Матична 

библиотека Љ.Ненадовић, функционална 

класификација 820, економска класификација 411 - 

Плате и додаци запослених износ ``12.658.000``, мења 

се износом ``12.624.000``, еконмска класификација 

412 - Социјални доприноси износ ``2.226.000.`` мења 

се износом ``2.260.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1080/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
236.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 

54/2009,73/2010,101/10,101/11 и 93/12), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 12. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2012. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 14/11, 1/12 и 11/12), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2012. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 501 - Установа за 

физичку културу Валис, функционална 

класификација 810, економска класификација 421 - 

Стални трошкови износ ``5.940.000``, мења се 

износом ``5.678.000``, еконмска класификација 425 - 

Текуће поправке и одржавање износ ``3.542.000.`` 

мења се износом ``3.804.000`` . 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1100/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
237.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 203 - ОШ Андра 

Савчић, функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 416 - Награде, бонуси и остали 

расходи износ ``1.418.000`` мења се износом 

``1.348.000``, економска класификација 463 - 425 - 

Текуће поправке и одржавање износ ``900.000`` мења 

се износом ``970.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-1101/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
238.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 54/2009,73/2010,101/10 
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,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 206 - ОШ Милован 

Глишић, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запослене-остали износ ``1.412.000`` мења се износом 

``1.342.000``, економска класификација 463 - 421 - 

Стални трошкови - остали износ ``1.820.000`` мења се 

износом ``1.729.000``, економска класификација 463 - 

422 - Превоз ученика износ ``1.514.000`` мења се 

износом ``1.494.000``, економска класификација 463 - 

424 - Специјализоване услуге износ ``15.000`` мења се 

износом ``18.000``, економска класификација 463 - 

425 - Текуће поправке и одржавање износ ``748.000`` 

мења се износом ``854.000``, економска 
класификација 463 - 426 - Материјал износ ``336.000`` 

мења се износом ``408.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1102/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
239.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 212 - ОШ Здравко 

Јовановић Поћута, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови-остали износ ``410.000`` мења се износом 

``425.000``, економска класификација 463 - 424 - 

Специјализоване услуге износ ``82.000`` мења се 

износом ``100.600``, економска класификација 463 - 

423 - Услуге по уговору - услуге образовања износ 

``100.000`` мења се износом ``108.170``, економска 

класификација 463 - 426 - Материјал износ ``230.000`` 

мења се износом ``233.600``, економска 
класификација 463 - 422 - Превоз ученика износ 

``947.500`` мења се износом ``902.130``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1081/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
240.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 207 - ОШ Десанка 

Максимовић, функционална класификација 912, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови -остали износ ``1.376.000`` мења се износом 

``1.474.000``, економска класификација 463 - 421 - 

Стални трошкови - огрев износ ``3.660.000`` мења се 
износом ``3.562.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1082/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
241.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 



Страна 10 Службени гласник града Ваљева   17.  децембар  2012. године Број  16  

 
Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 201 - ОШ Прва основна 

школа, функционална класификација 912, економска 
класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 

износ ``4.940.000`` мења се износом ``4.831.000``, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запослене износ ``1.303.000`` мења се износом 

``1.316.300``, економска класификација 463 - 413 - 

Накнаде у натури износ ``274.000`` мења се износом 

``279.200``, економска класификација 463 - 422 - 

Превоз ученика износ ``742.200`` мења се износом 

``832.700``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 
3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1097/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

242.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 54/2009,73/2010,101/10 

,101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 
(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08), и 

члана 12. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

14/11,1/12 и 11/12), Градоначелник града Ваљева дана 

17.12.2012. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 14/11,1/12 и 11/12) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 304 - Пољопривредна 

школа, функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 4 21 - Стални трошкови - огрев 

износ ``2.600.000`` мења се износом ``2.550.000``, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запослене износ ``2.408.000`` мења се износом 

``2.458.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1098/12-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
243.На основу члана 69. закона о буџетском систему 

(«Службени гласник РС» број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11 и 93/12) ,члана49. Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» 

број19/08) и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2012. годину («Службени гласник 

града Ваљева» број 14/11, 1/12 и 11/12) 

Градоначелник града Ваљева дана 03. 12. 2012. 

године донео је: 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

ваљева за 2012. годину(«Службени гласникграда 

Ваљева» број14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће,глава 002 - 

Буџетска резерва,функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 354.000 

динара ОШ Сестре Илић на име обезбеђења средстава 

за набавку огрева. 

2.Средства из тачке 2. овог решења књижиће се у 
оквиру раздела 3, глава 205 - ОШ Сестре Илић, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 

износ 354.000 динара. 

3.Ово решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева» 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1006/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
244.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/10, 101/10, 

101/11 и 93/12), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) и члана 

14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2012. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 14/1, 1/12 и 

11/12) Градоначелник града Ваљева дана 04.12.2012. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12 ), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 02 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Стална буџетска 
резерва, одобравају се средства у износу од 826.452 

динара ЈКП Водовод Ваљево на име чишћења 

акумулационог језера у насељеном месту Дивчибаре. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 011, функционална класификација 490, 

економска класификација 484 - Накнада штете 

настале услед елементарних непогода. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

4.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1008/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 
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245.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града  Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 05.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 143.000 

динара Техничкој школи на име обезбеђења средстава 

за отклањање недостатака по решењу противпожарне 

инспекције. 

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

оквиру раздела 3, глава 301 - Техничка школа, 

функционална класификација 920, економска 
класификација 463 - 425 - Текуће поправке и 

одржавање износ 143.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1018/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
246.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010 , 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 07.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 002 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 807.559 динара 
установама културе на име исплате јубиларних 

награда запосленим радницима. 

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

оквиру раздела 3, функционална класификација 820, 

401 - Матична библиотека Љ.Ненадовић уводи се 
економска класификација 416 - Награде, бонуси и 

остали расходи износ 316.248 динара, 402 - Центар за 

културу уводи се економска класификација 416 - 

Награде, бонуси и остали расходи износ 1.000 динара, 

глава 404 - Завод за заштиту споменика уводи се 

економска класификација 416 - Награде,бонуси и 

остали расходи износ 420.416 динара, глава 405 -

Народни музеј уводи се економска класификација 416 

- Награде,бонуси и остали расходи износ 1.000 

динара, глава 406 - Интернационални уметнички 

студио уводи се економска класификација 416 -

Награде, бонуси и остали расходи износ 29.652 

динара, 407 - Међуопштински историјски архив уводи 

се економска класификација 416 - Награде, бонуси и 

остали расходи износ 39.243 динара . 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1031/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
247.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за  2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 13.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 899.100 

динара Економској школи на име обезбеђења 

средстава за набавку огрева. 

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

оквиру раздела 3, глава 302 - Економска школа, 

функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови - огрев 

износ 899.100 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-1036/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 
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248.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 
Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 13.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 
Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства  у износу од 1.000.000 

динара на име обезбеђења средстава за исплате 

обавеза по основу судских решења и поравнања . 

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

оквиру раздела 2, глава 011 - Остали расходи буџета, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 482 - Порези,таксе, казне износ 
1.000.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1034/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

249.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за  2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 13.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 764.000 

динара на име обезбеђења средстава за субвенције у 

саобраћају. 

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

оквиру раздела 2, глава 007 - Градски саобраћај, 

функционална класификација 455, економска 

класификација 4511 - Улагања у градски саобраћај 

износ 764.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1032/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

250.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 
за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11, 1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 

дана 14.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и Градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 80.000 

динара ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица на 

име обезбеђења средстава за санацију плафона. 

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

оквиру раздела 3, глава 215 - ОШ Милован Глишић 

Ваљевска Каменица, функционална класификација 

912, економска класификација 463 - 425 - Текуће 

поправке и одржавање износ 80.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 
Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1035/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

251.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11 и 93/12), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08) 

и члана 12. и члана 13. Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2012. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 14/11,1/12 и 11/12) Градоначелник града Ваљева 
дана 14.12.2012. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2012.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/11,1/12 и 11/12), раздео 2 - 

Градоначелник града и градско веће, глава 002 - 

Буџетска резерва, функционална класификација 130, 

економска класификација 499 - Текућа буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од 127.000 

динара на име обезбеђења средстава на име дотација 

Удружењу бораца рата од 1990. године. 

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

оквиру раздела 2, глава 013 - Дотације, функционална 

класификација 560, економска класификација 481 - 

Дотације - Удружења учесника рата износ 127.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1080/2012-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

_____________________________ 
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