
   

СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК ГРАДА

ВАЉЕВА

ГОДИНА  XХХV    БРОЈ  3 04.   април   2014. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

64.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,
62/13,63/13 и 108/13), члана 49. Статута града Ваљева
(``Службени  гласник  града  Ваљева``број  19/08),  и
члана  21.  Одлуке  о  буџету  града  Ваљева  за  2014.
годину  (``Службени  гласник  града  Ваљева``  број
11/13), Градоначелник града Ваљева дана 17.03.2014.
године  донео је:

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.Из  средстава  утврђених  Одлуком  о  буџету  града
Ваљева  за  2014.годину  («Службени  гласник  града
Ваљева»  11/13)  мењају  се  следеће  апропријације:
раздео  2,  глава  001  -Градоначелник  и  Градско  веће,
функционална  класификација  110,  извор
финансирања  01,  економска  класификација  472  -
Накнаде  из  буџета  износ  ``1.000.000``  мења  се
износом ``1.473.000``, економска класификација 421 -
Стални трошкови износ ``1.381.000`` мења се износом
``1.312.000``,  економска  класификација  422  -
Трошкови путовања износ ``600.000 мења се износом
``570.000``, економска класификација 423 - Услуге по
уговору  износ  ``6.924.000``  мења  се  износом
``6.578.000``,  економска  класификација  426  -
Материјал  износ  ``565.000``  мења  се  износом
``537.000``.
2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

Градоначелник града Ваљева
Број:40-169/14-06

Станко Терзић,с.р.

65.На  основу  члана  9.  и  10.  Закона  о  буџетском
систему  (''Службени  гласник  РС'',  број  54/09,  73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13) Градска
управа  за  друштвене  делатности,  финансије,
имовинске  и  инспекцијске  послове  града  Ваљева
доноси

ПРАВИЛНИК 
О 

ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА ПОДРАЧУНА

ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ГРАДА

ВАЉЕВА

Члан 1.
У Правилнику о начину коришћења средстава

са подрачуна односно других рачуна консолидованог
рачуна  трезора  града  Ваљева  (''Службени  гласник
града Ваљева'', број 4/10 и 3/11) после члана 6. додаје
се члан 6а. који гласи:

''Члан 6а
У  циљу  обезбеђења  средстава  за

финансирање  текуће  ликвидности,  буџет  града
Ваљева  може  привремено  позајмити  средства  са
консолидованог  рачуна  трезора  града  Ваљева,
преносом средстава са рачуна за интерне позајмице.

Висина позајмице из става 1. овог члана може
бити  у  износу  који  не  угрожава  дневну ликвидност
консолидованог рачуна трезора града Ваљева.

Позајмљивање  из  става  1.  овог  члана  може
бити најкасније до 31. децембра текуће године.

Позајмљивање средстава  врши се на основу
појединачне одлуке Градоначелника.''

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од

дана  објављивања  у  ''Службеном  гласнику  града
Ваљева''.

Градска управа за друштвене делатности,
финансије, имовинске и инспекцијске послове

града Ваљева 

Број:110-7/2014-01/3
Датум: 04.04.2014. године

Начелник
Градске управе за друштвене делатности,

финансије, имовинске и инспекцијске послове
Јелица Стојановић,с.р.
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