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29.  новембар  2013. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

205. На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12), 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 

29. новембра 2013.  године донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» за 2013. годину - други ребаланс 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 
Програма пословања ЈКП« Водовод - 

Ваљево» за 2013. годину - други ребаланс 

који је усвојио Управни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Oдлуком бр. 01-7485 од 21.10.2013. године.  

2. Ово Решење са Изменама и допунама 
Програма пословања ЈКП «Водовод-Ваљево» 

за 2013. годину - други ребаланс доставити: 

Министарству спољне и унутрашње трговине 

и телекомуникација, Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике, 

Министарству регионалног развоја и локалне 

самоуправе, Министарству финансија, 

односно надлежној организационој јединици 

Управе за трезор и ресорном Министарству 

грађевинарства и урбанизма. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-68/13-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

 

206.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12), 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 

29. новембра 2013. године донела је  

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 

2013. годину –први ребаланс 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа «Видрак» Ваљево за 2013. годину - 

први ребаланс, који је усвојио Управни одбор 

Јавног комуналног предузећа «Видрак» 

Ваљево Одлуком број 01 - 10946/1 - 13 од 

21.10.2013. године. 

2. Ово Решење са Изменама и допунама 

Програма пословања Јавног комуналног 

предузећа « Видрак» Ваљево - први ребаланс 

за 2013. годину доставити: Министарству 

спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација, Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике, 
Министарству регионалног развоја и локалне 

самоуправе, Министарству финансија, 

односно надлежној организационој јединици 

Управе за трезор и ресорном Министарству 

грађевинарства и урбанизма. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-66/13-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 
Др Михаило Јокић,с.р. 

 
207.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број119/12), 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 

29. новембра 2013.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево»  за 

2013. годину  

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног комуналног 



Страна 2 Службени гласник града Ваљева      29.  новембар    2013. године Број  10  

 
предузећа «Топлана - Ваљево» за 2013. 

годину, које је усвојио Управни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Топлана - Ваљево» 

Одлуком број 3422 од 21.10.2013 године. 

2. Ово Решење о давању сагласности на Измене 

и допуне Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа «Топлана - Ваљево» за 

2013. годину доставити: Министарству 

спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација; Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике; 

Министарству грађевинарства и урбанизма; 

Министарству регионалног развоја и локалне 

самоуправе;Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне средине и 

Министарству финансија, односно надлежној 

организационој јединици Управе за трезор. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-67/13-02 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р.  

208.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 
(«Сл. гласник РС» број 119/12), 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 

29. новембра  2013. године донела је 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на Измене и допуне Програма 

пословања Јавног предузећа за управљање и 

коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо - Ровни «Колубара» за 2013. 

годину - други ребаланс 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара» за 2013. годину - други ребаланс 

који је усвојио Управни одбор Јавног 

предузећа «Колубара» Одлуком бр. 317 од 

21.10.2013. године.  

2. Ово Решење са Изменама и допунама 
Програма пословања Јавног предузећа за 

управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара» за 2013.годину - други ребаланс, 

доставити: Министарству спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација, 

Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике, Министарству 

регионалног развоја и локалне самоуправе, 

Министарству финансија, односно надлежној 

организационој јединици Управе за трезор и 

ресорном Министарству пољопривреде, 
шумарства и водопривреде. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-65/13-02 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

209.На основу члана 46. став 1. тачка 6. Закона о 

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

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

седници одржаној  29. новембра 2013. године, донела 
је 

 

ОДЛУКУ 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I 

Др Илији Трипковићу престаје мандат одборника, 

због подношења оставке. 

 

II 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-80/13-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

210. На основу члана 48. став 1. и став 3. Закона о 

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

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

седници одржаној 29. новембра  2013. године, донела 

је  

 

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОГ 

ОДБОРНИКА 

У СКУПШТИНИ ГРАДА ВАЉЕВА 
 

I 

Лазару Андрићу 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 којe је изабран. 

 

II 

Мандат новог одборника траје до истека мандата 

одборника коме је престао мандат. 
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III 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

IV 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-81/13-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, с.р. 

 
211. На основу члана 32. стaв 1. тачка 9) Закoна о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 21. став 2. и 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/12) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), 

Скупштина града на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА 
 УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, 

ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА'' 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Јеремић, магистар економских 

наука из Ваљева, за директора Јавног предузећа 

''Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева'', на период од четири 

године. 

 

II 
Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 

III 

Даном ступања на рад именованог на место директора 

Јавног предузећа ''Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' 

престаје да важи Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног предузећа ''Дирекција за 

урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева'' Ваљево, број 112-263/13-04 од 4.7. 2013. 

године. 

IV 

Ово решење је коначно. 

 

V 

Ово решење доставити именованом, свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 

конкурса и Јавном предузећу ''Дирекција за 

урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева''. 

VI 
Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-425/13-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

212. На основу члана 32. стaв 1. тачка 9) Закoна о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 21. став 2. и 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/12) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), 

Скупштина града на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

KOМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ВОДОВОД - ВАЉЕВО'' 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ђорђе Павловић, дипломирани 

правник из Ваљева , Доња Грабовица 180/А за 

директора Јавног комуналног предузећа ''Водовод - 

Ваљево'', на период од четири године. 

 

II 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 

III 

Даном ступања на рад именованог на место директора 
Јавног комуналног предузећа ''Водовод – Ваљево'' 

престаје да важи Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Водовод – Ваљево'' Ваљево, број 112-266/13-04 од 

4.7. 2013. године. 

 

IV 

Ово решење је коначно. 

 

V 

Ово решење доставити именованом, свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 
конкурса и Јавном комуналном предузећу ''Водовод - 

Ваљево''. 

VI 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-424/13-04 

 
Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 
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213. На основу члана 32. стaв 1. тачка 9) Закoна о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 21. став 2. и 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/12) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), 

Скупштина града на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

KOМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ВИДРАК''  ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Јанко Гагић, дипломирани 

математичар из Ваљева, Попучке бб, за директора 

Јавног комуналног предузећа ''Видрак'' Ваљево, на 

период од четири године. 

 

II 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 

III 
Даном ступања на рад именованог на место директора 

Јавног комуналног предузећа ''Видрак'' Ваљево 

престаје да важи Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Видрак'' Ваљево, број 112-264/13-04 од 4.7. 2013. 

године. 

 

IV 

Ово решење је коначно. 

 

V 
Ово решење доставити именованом, свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 

конкурса и Јавном комуналном предузећу ''Видрак'' 

Ваљево. 

VI 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-422/13-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

214. На основу члана 32. стaв 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 21. став 2. и 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/12) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), 

Скупштина града на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

KOМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''ТОПЛАНА - ВАЉЕВО''  ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Ивко Стојковић, дипломирани 

математичар из Ваљева, за директора Јавног 

комуналног предузећа ''Топлана – Ваљево'' Ваљево, 

на период од четири године. 

 

II 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 

III 

Даном ступања на рад именованог на место директора 

Јавног комуналног предузећа ''Топлана – Ваљево'' 

Ваљево престаје да важи Решење о именовању 

вршиоца дужности директора Јавног комуналног 

предузећа ''Топлана – Ваљево'' Ваљево, број 112-

268/13-04 од 4.7. 2013. године. 

 

IV 

Ово решење је коначно. 
 

V 

Ово решење доставити именованом, свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 

конкурса и Јавном комуналном предузећу ''Топлана – 

Ваљево'' Ваљево. 

 

VI 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' и на званичној интернет страници града 
Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-423/13-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

215. На основу члана 32. стaв 1. тачка 9) Закoна о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 21. став 2. и 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/12) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), 

Скупштина града на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

KOМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

''ПОЛЕТ''  ВАЉЕВО 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Бранковић, дипломирани 

инжењер шумарства из Ваљева, за директора Јавног 
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комуналног предузећа ''Полет'' Ваљево, на период од 

четири године. 

 
II 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 

III 

Даном ступања на рад именованог на место директора 

Јавног комуналног предузећа ''Полет'' Ваљево 

престаје да важи Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног комуналног предузећа 

''Полет'' Ваљево, број 112-265/13-04 од 4.7. 2013. 

године. 

 

IV 

Ово решење је коначно. 

 

V 

Ово решење доставити именованом, свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 

конкурса и Јавном комуналном предузећу ''Полет'' 

Ваљево. 

VI 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
Републике Србије'', ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 112-421/13-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 
216. На основу члана 32. стaв 1. тачка 9) Закoна о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 

129/07), члана 21. став 2. и 31. став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/12) и 

члана 35. став 1. тачка 9) Статута града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'' број 19/08), 

Скупштина града на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''РАДИО ВАЉЕВО'' 

 

I 

ИМЕНУЈЕ СЕ Предраг Обућина, дипломирани 

економиста из Ваљева, за директора Јавног 

информативног предузећа ''Радио Ваљево'', на период 

од четири године. 

 

II 

Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном 

гласнику Републике Србије''. 

 

 

III 

Даном ступања на рад именованог на место директора 

Јавног информативног предузећа ''Радио Ваљево'' 
престаје да важи Решење о именовању вршиоца 

дужности директора Јавног информативног предузећа 

''Радио Ваљево'' Ваљево, број 112-269/13-04 од 4.7. 

2013. године. 

 

IV 

Ово решење је коначно. 

 

V 

Ово решење доставити именованом, свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 
конкурса и Јавном информативном предузећу ''Радио 

Ваљево''. 

VI 

Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику града 

Ваљева'' и на званичној интернет страници града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-420/13-04 

 

Председник 
Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић,с.р. 

 

217. На основу члана 14. Закона о локалним изборима 

(«Службени гласник РС», број 129/2007 и 54/2011) и 

члана 35. Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева, број 19/2008), Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној 29. новембра  2013. године, 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I 

У Градску изборну комисију: 

 

- уместо Милене Ђуричић, именоване Решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-38/13-04 од 

31.јануара 2013. године, именује се за председника 

Градске изборне комисије Mихаило Милутиновић, 

дипломирани правник , Српска напредна странка. 

 

- уместо Владимира Николића, именованог решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-38/13-04 од 

31.јануара 2013. године, именује се за члана Градске 

изборне комисије Војислав Џоковић, дипломирани 
правник, Српска напредна странка. 

 

- уместо Драгана Настића, именованог Решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-139/13-04 од 18. 

марта 2013. године, именује се за члана Градске 

изборне комисије Љубинко Андрић, дипломирани 

правник, Српска напредна странка. 
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II 

Против овог решења допуштена је жалба 

Управном суду у Београду у року од 24 часа од 

доношења решења. 

 

III 

Решење доставити разрешеним и именованим. 

 

IV 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-431/13-04 
 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Др Михаило Јокић, 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 54/2009,73/2010, 

101/10 , 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 19. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2013. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 17/12 , 5/13), Градоначелник 

града Ваљева дана 08.11.2013. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12, 5/13, и 9/13) мењају се следеће 
апропријације: раздео 2, глава 001 -Градоначелник 

града и Градско веће, функционална класификација 

110, економска класификација 472 - Накнаде из 

буџета ``1.000.000`` мења се износом ``955.000``, 

економска класификација 426 - Материјал износ 

``745.000`` мења се износом ``708.000``, економска 

класификација 422 - Трошкови путовања износ 

``510.000`` мења се износом ``592.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-763/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

219.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, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града 

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

града Ваљева за 2013. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 17/12, 5/13 и 9/13), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.11.2013. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12, 5/13 и 9/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 007 - Фонд за заштиту 

животне средине, функционална класификација 560, 

економска класификација 511 - Рециклажно двориште 

износ ``750.000`` мења се износом ``1.050.000``, 

економска класификација 424 - Специјализоване 
услуге износ ``9.000.000`` мења се износом 

``8.700.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-764/13-06 

Станко Терзић,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, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града 

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

града Ваљева за 2013. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 17/12, 5/13 и 9/13), 

Градоначелник града Ваљева дана 13.11.2013. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12, 5/13 и 9/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 001 - Градска управа за 

локални развој,привреду,урбанизам и комуналне 

послове, функционална класификација 130, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

износ ``3.200.000`` мења се износом ``3.100.000``, 

економска класификација 414 -Социјална давања 

запосленим износ ``1.900.000`` мења се износом 

``2.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-769/13-06 

Станко Терзић,с.р. 
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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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12), Градоначелник града Ваљева дана 

21.11.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12 и 5/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 303 - Ваљевска 

гимназија, функционална класификација 920, 

економска класификација 463 - 421 - Стални 

трошкови износ ``4.115.000`` мења се износом 

``4.011.884``, економска класификација 463 - 416 - 

Награде,бонуси и остали расходи износ ``239.000`` 

мења се износом ``342.116``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

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

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-785/13-06 

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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12,5/13 и 9/13), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.11.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 
Ваљева» 17/12,5/13 и 9/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 201 - ОШ Прва основна 

школа, функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови огрев 

износ ``6.500.000`` мења се износом ``6.249.000``, 

економска класификација 463 - 413 - Накнаде у 

натури износ ``190.000`` мења се износом ``221.000``, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запосленима износ ``1.520.000`` мења се износом 

``1.740.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

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

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-792/13-06 

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 19. Одлуке о буџету  града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник  града Ваљева`` 

број 17/12,5/13 и 9/13), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.11.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12,5/13 и 9/13) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 202 - ОШ Владика 

Николај Велимировић, функционална класификација 

912, економска класификација 463 - 423 - Услуге по 

уговору износ ``150.000`` мења се износом 

``220.000``, економска класификација 463 - 511 - 

Зграде и грађевински објекти  износ ``13.180.000`` 

мења се износом ``13.110.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-793/13-06 

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 19. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2013. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 17/12,5/13 и 9/13), Градоначелник града Ваљева 

дана 28.11.2013. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12,5/13 и 9/13) мењају се следеће 
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апропријације: раздео 3, глава 304 - Пољопривредна 

школа , функционална класификација 920, економска 

класификација 463 - 421 - Стални трошкови -огрев 
износ ``4.200.000`` мења се износом ``4.070.000``, 

економска класификација 463 - 413 - Накнаде у 

натури износ ``120.000`` мења се износом ``150.000``, 

економска класификација 463 - 415 - Накнаде за 

запосленима износ ``2.900.000`` мења се износом 

``3.000.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-794/13-06 

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, 93/12 ,62/13 и 63/13), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 19/08), и члана 19. Одлуке о буџету 
града Ваљева за 2013. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 17/12, 5/13 и 9/13), 

Градоначелник града Ваљева дана 28.11.2013. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 17/12, 5/13 и 9/13) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 001 - Градска управа за 
друштвене делатности,финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, функционална класификација 

130, економска класификација 421 - Стални трошкови 

износ ``14.100.000`` мења се износом ``13.559.082``, 

економска класификација 414 -Социјална давања 

запосленим износ ``2.000.000`` мења се износом 

``2.540.918``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-796/13-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

226.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр 19/08) и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2013. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12, 5/13, 9/13) Градоначелник града 

Ваљева дана 14.11.2013. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2013.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 17/12, 5/13 и 9/13 ), 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 3.488.000 

динара на име обезбеђења средстава за реализацију 

прихода од наплаћених новчаних казни за учињене 

прекршаје у саобраћају. 

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

оквиру раздела 4, глава 010 - Безбедност у саобраћају, 

функционална класификација 350, економска 

класификација 424 - Специјализоване услуге износ 

3.488.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 
Број:40-774/2013-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 10  Службени гласник града Ваљева         29.  новембар   2013. године Страна 9 

 
 

 

 
 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Број акта 

 

Назив акта Страна 

205. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

ЈКП «Водовод-Ваљево» за 2013. годину-други ребаланс 

    1 

206. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 
ЈКП «Видрак» Ваљево за 2013. годину-први ребаланс 

    1 

207. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

ЈКП «Топлана-Ваљево» за 2013. годину 

    1 

208. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања 

ЈП за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни «Колубара» за 2013. годину-други ребаланс 

    2 

.209. Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине града Ваљева Др 

Илији Трипковићу 

    2 

210. Одлука о потврђивању мандата новог одборника у Скупштини града 

Ваљева Лазара Андрића 

    2 

211. Решење о именовању директора ЈП «Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште,путеве и изградњу Ваљева» 

    3 

212. Решење о именовању директора ЈКП «Водовод-Ваљево»     3 

213. Решење о именовању директора ЈКП «Видрак» Ваљево     4 

214. Решење о именовању директора ЈКП «Топлана-Ваљево» Ваљево     4 

215. Решење о именовању директора ЈКП «Полет» Ваљево     4 

216. Решење о именовању директора ЈИП «Радио-Ваљево»     5 

217. Решење о измени Решења о именовању Градске изборне комисије     5 

218. Одлука о промени апропријације број:40-763/13-06     6 

219. Одлука о промени апропријације број:40-764/13-06     6 

220. Одлука о промени апропријације број:40-769/13-06     6 

221. Одлука о промени апропријације број:40-785/13-06     7 

222. Одлука о промени апропријације број:40-792/13-06     7 
223. Одлука о промени апропријације број:40-793/13-06     7 

224. Одлука о промени апропријације број:40-794/13-06     7 

225. Одлука о промени апропријације број:40-796/13-06     8 

226. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-774/2013-

06 

    8 
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