
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 
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14.  мај   2014. 
 

 
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

66. На основу члана 32. став 1. Закона о ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“ 

број 111/09 ,92/2011 и 93/2012) , члана 6. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ број 5/2013) члана 44. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије„ 

број 129/07) и члана 49. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“број 19/08) а на 

предлог Штаба за ванредне ситуације града Ваљева 

број 06-39/2014-01/5 од 14.05.2014. године 

Градоначелник града Ваљева доноси  

 

ОДЛУКУ 

О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

I ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на 

територији града Ваљева - услед наступања 

елементарне непогоде - кише и проглашења ванредне 

одбране од поплава у сливу река Колубаре и 

Љубостиње. 

 

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављена у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:82-2/2014-01/5 

Датум:14.05.2014. године 

Станко Терзић,с.р. 
 

67.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 14.04.2014. 

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 1, глава 001 - Скупштина града, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 417 - Посланички додатак-накнаде 

одборницима износ ``2.040.000`` мења се износом 

``1.938.000``, економска класификација 414 - 

Социјална давања запослених износ ``118.000`` мења 

се износом ``220.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-224/14-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

68.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13), члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр 19/08) и члана 7. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2014. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/13) Градоначелник града Ваљева 

дана 14.04.2014. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2014.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/13), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 001 - Буџетска резерва, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 - Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 118.000 динара на 

име обезбеђења средстава за исплату отпремнине 

приликом одласка у пензију запосленог у Скупштини 

града. 

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

оквиру раздела 1, глава 001 - Скупштина града, 

функционална класификација 110, уводи се 

економска класификација 414 - социјална давања 

запосленима износ 118.000 динара. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-223/2014-06 

Станко Терзић,с.р. 
 

69.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/11,93/12, 62/13,63/13 и 108/13), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` бр 

19/08) и члана 8. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2014. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/13 ) Градоначелник града Ваљева дана 

12.05.2014. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2014.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/13 ), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 001 - Градоначелник града и 

Градско веће, функционална класификација 110, 

економска класификација 499 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства ЈП Дирекцији за 

урбанизам, грађевинско земљиште,путеве и изградњу 

Ваљева на име санације штете настале услед јаке 

кише у износу од 752.000 динара 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 001, функционална класификација 110, 

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:40-276/2014-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

70.На основу члана 159. став 1.и 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања (''Сл.гласник РС'' 

број 72/2009 и 52/2011), члана 50. Закона о 

предшколском васпитању и образовању (''Сл.гласник 

РС'' број 18/2010), члана 2. Правилника о мерилима за 

утврђивање цене услуга у дечијим установама 

(''Сл.гласник РС'' број 1/93 и 6/96) , члана 3. Одлуке о 

градским управама града Ваљева (''Сл.гласник града 

Ваљева'' бр.24/08 ), Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове Ваљево, донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''МИЛИЦА 

НОЖИЦА'' У ВАЉЕВУ  

 

I 
Утврђује се висина цене услуга за целодневни 

боравак у Предшколској установи ''Милица Ножица'' 

у Ваљеву за период 01.04. - 31.05.2014. године и то : 

 

1.По васпитној групи:  
-за целодневни боравак у месечном износу од 

363.520,00 , а у дневном износу од 18.176,00 динара; 

-за целодневни боравак деце која похађају припремни 

предшколски програм у месечном износу од 

290.816,00 , а у дневном износу од 14.541,00 динара. 

 

2.По детету 
-за целодневни боравак у месечном износу од 

18.500,00 , а у дневном износу 925,00 динара; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма у месечном износу од 14.800,00 , а у 

дневном износу 740,00 динара 

 

II 
Учешће родитеља у цени услуга утврђеној по детету у 

месечном износу у тачки 2. овог решења, утврђује се 

у висини од  20% и то: 

-за целодневни боравак 3.700,00 динара месечно , 

односно 185,00 динара по дану; 

-за целодневни боравак припремног предшколског 

програма 2.960,00 динара месечно,односно 148,00 

динара дневно. 

 

III 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи 

Решење о утврђивању цене услуга у Предшколској 

установи ''Милица Ножица'' у Ваљеву број 38-2/2014-

09 од 07.03.2014. године. 

 

IV 
Решење објавити у ''Службеном гласнику града 

Ваљева''. 

 

Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Ваљево 

Број:38-6/2014-09 

Датум:07.05.2014.год. 
 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 

 

 

__________________________ 
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