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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

 

 

 

200. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 

101/2010 , 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп.,108/13, 142/14,68/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14) и члана 35. Статута града Ваљева ("Службени гласник града 

Ваљева" број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници одржаној  28. децембра  2015. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 
 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 2.353.000.000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 2.536.000.000 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -183.000.000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 

категорија 62 

62 0 

5. Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 

9227, 9228) 

92   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -183.000.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 270.000.000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 

политика (део 62) 

6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 87.000.000 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 183.000.000 

 
Члан 2. 

Средства буџетског суфицита, који је утврђен у члану 2. ове Одлуке распоређује се за финансирање издатака за отплату главнице дуга по основу узетих кредита.  

Неутрошена средства из претходне године користиће се за финансирање расхода и издатака у 2016. години, а по Одлуци Скупштине града Ваљева.  

 

Члан 3. 

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2016. 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

финан. буџ. 

корисника 

    Пренета средства из претходне године     270.000.000            3.437.000           273.437.000       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ   2.246.000.000        218.702.800        2.464.702.800       

710000   ПОРЕЗИ  1.668.450.000                         -        1.668.450.000       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ  1.121.500.000                         -        1.121.500.000       

  711110 Порез на зараде     960.000.000        -     960.000.000       

  711120 

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске управе       83.000.000       -        83.000.000       

  711140 Порез на приходе од непокретности         2.500.000       -         2.500.000       

 711160 Порез на приходе од осигурања лица - - - 

  711181 Самодоприноси -       -  -  

  711190 Порез на друге приходе       76.000.000       -        76.000.000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ     412.000.000                         -           412.000.000       

  713120 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица     345.000.000       -      345.000.000       

  713310 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе         3.000.000       -         3.000.000       

  713420 

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 

управе       64.000.000       -        64.000.000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       99.950.000                         -             99.950.000       

  71442 Комунална такса за приређивање музичког програма             90.000       -              90.000       

  714430 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.)           9.000.000                9.000.000       
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2016. 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

финан. буџ. 

корисника 

  714510 

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина       45.000.000               45.000.000       

  714540 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта           400.000                   400.000       

  714550 Боравишна такса         3.400.000                3.400.000       

  714560 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине       42.000.000               42.000.000       

  714570 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)             60.000                     60.000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ       35.000.000                         -             35.000.000       

  716110 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору       35.000.000               35.000.000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ     388.050.000            3.200.000           391.250.000       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА                      -                         -                            -       

  732140 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова -                    -                            -       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ     388.050.000            3.200.000           391.250.000       

  733140 Текући  трансфери од општина  у корист нивоа градова -                    -                            -       

  733140 

Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова     388.050.000       -      388.050.000       

  733140 

Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова                      -            3.200.000              3.200.000       

  733240 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова                      -       -                       -       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ     189.500.000        170.192.800           359.692.800       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ     135.500.000                         -           135.500.000       

  741140 

Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака         1.500.000       -        1.500.000       
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2016. 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

финан. буџ. 

корисника 

  741510 Накнада за коришћење природних добара         7.000.000       -        7.000.000       

  741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта         2.000.000       -        2.000.000       

  741530 

Накнада за коришћење простора и  грађевинског земљишта:КТ за коришћење 

простора на јав.пов износ  5.400.000, КТ за паркирање износ 54.000.000, 

Накнда за кориш.гр.зем. износ 8.000.000, Допринос за уређење гр.зем износ 

57.600.000     125.000.000       -     125.000.000       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА       15.000.000          68.582.800             83.582.800       

  742120 Приходи остварени од продаје добара и услуге или закупа - - - 

  742150 Приходи од  продаје  индиректних корисника буџета - - - 

  742140 Приходи од закупнине         6.000.000          61.782.600             67.782.600       

      - - - 

  742240 Таксе у корист нивоа градова         1.000.000       -        1.000.000       

  742250 Накнада за обавезни здравствени преглед биља -  -                      -       

  742250 Накнада за уређивање грађевинског земљишта                      -       -                      -       

  742350 

Приходи општинских органа од споредне продаје роба и услуга нетржишних 

јединица - - - 

  742370 Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима -      6.800.200              6.800.200       

  742340 

Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице 

локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним 

лицима         8.000.000       -         8.000.000       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ       28.000.000                         -             28.000.000       



Страна 6 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

К
л

а
са

/ 

К
а
т
ег

о
р

и
ја

/ 

Г
р

у
п

а
 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2016. 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

финан. буџ. 

корисника 

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима       17.000.000       -        17.000.000       

  743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова       11.000.000       -        11.000.000       

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                      -            9.110.000              9.110.000       

  744140 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

градова -       9.110.000              9.110.000       

  744150 

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

општина - - - 

  744240 

Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова                      -                         -                            -       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ       11.000.000          92.500.000           103.500.000       

  745140 Остали приходи у корист нивоа градова       11.000.000       -        11.000.000       

  745140 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова      92.500.000             92.500.000       

  745140 

Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа 

у корист нивоа градова 
- - 

                     -       

  745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина - - -  

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                      -          15.310.000             15.310.000       

  771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                      -          15.310.000             15.310.000       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА                      -          30.000.000             30.000.000       

  791110 Приходи из буџета -     30.000.000             30.000.000       

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     107.000.000               500.000           107.500.000       

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА        106.000.000               500.000           106.500.000       
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Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

План за 2016. 

УКУПНА ЈАВНА 

СРЕДСТВА Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих извора 

финан. буџ. 

корисника 

  811000 Примања од продаје непокретности     106.000.000               500.000           106.500.000       

  813000 Примања од продаје осталих основних средстава - -                      -       

820000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 1.000.000 - 1.000.000 

  821140 Примања од продаје робних резерви         1.000.000       -         1.000.000       

  823140 Примања од продаје робе за даљу продају -                    -                            -       

840000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ                      -       -                      -       

  841140 Примања од продаје непокретности                      -       -                      -       

900000   
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ                      -                         -                            -       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                       -                         -                            -       

  911440 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова                      -       -                       -       

  912 Примања од иностраног задуживања 
- - 

                     -       

920000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ                      -                         -                            -       

  921940 

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа 

градова                       -       -                       -       

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ  2.353.000.000        219.202.800        2.572.202.800       

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  2.623.000.000        222.639.800        2.845.639.800       

 

Члан 4. 

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
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ОПШТИ ДЕО  -  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структ-

ура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ   1.917.714.046       73,1%        211.909.800         2.129.623.846       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ      563.312.510       21,5%        102.872.800            666.185.310       

411 Плате и додаци запослених      429.372.232       16,4%          72.971.700            502.343.932       

412 Социјални доприноси на терет послодавца        77.409.156       3,0%          13.157.100               90.566.256       

413 Накнаде у натури (превоз)           1.150.000       0,0%                184.000                 1.334.000       

414 Социјална давања запосленима        27.347.122       1,0%          14.650.000               41.997.122       

415 Накнаде за запослене        20.601.500       0,8%             1.810.000               22.411.500       

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи           5.494.500       0,2%                100.000                 5.594.500       

417 Посланички додатак; 
          1.938.000       0,1% 

                             

-       
          1.938.000       

418 Судијски додатак.                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА      662.540.433       25,3%        102.673.000            765.213.433       

421 Стални трошкови      186.497.600       7,1%          19.502.000            205.999.600       

422 Трошкови путовања           4.616.000       0,2%             3.945.000                 8.561.000       

423 Услуге по уговору        74.573.433       2,8%          17.139.000               91.712.433       

424 Специјализоване услуге      135.420.000       5,2%          10.155.000            145.575.000       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)      212.348.400       8,1%          13.825.000            226.173.400       

426 Материјал        49.085.000       1,9%          38.107.000               87.192.000       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

431 Амортизација некретнина и опреме;                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

432 Амортизација култивисане имовине;                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

433 Употреба драгоцености;                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

434 Употреба природне имовине;                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

435 Амортизација нематеријалне имовине                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

440 ОТПЛАТА КАМАТА        10.500.000       0,4%                  30.000               10.530.000       
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ОПШТИ ДЕО  -  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структ-

ура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

441 Отплата домаћих камата; 
       10.500.000       0,4% 

                             

-       
        10.500.000       

442 Отплата страних камата;                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

443 Отплата камата по гаранцијама                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

444 Пратећи трошкови задуживања                            

-       
0,0%                  30.000                       30.000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
     108.500.000       4,1% 

                             

-       
     108.500.000       

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 
     103.650.000       4,0% 

                             

-       
     103.650.000       

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                 
          4.850.000       0,2% 

                             

-       
          4.850.000       

452 Субвенције приватним финансијским институцијама;                            

-       
0,0% 

                             

-        

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

454 Субвенције приватним предузећима                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      349.549.265       13,3%             5.024.000            354.573.265       

461 Донације страним владама                             

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

462 Донације и дотације међународним организацијама                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 
     258.671.590       9,9% 

                             

-       
     258.671.590       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 
       31.308.000       1,2% 

                             

-       
        31.308.000       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

465 Остале донације, дотације и трансфери         59.569.675       2,3%             5.024.000               64.593.675       
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ОПШТИ ДЕО  -  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структ-

ура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 
       87.610.000       3,3% 

                             

-       
        87.610.000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 
       87.610.000       3,3% 

                             

-       
        87.610.000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ      105.701.838       4,0%             1.310.000            107.011.838       

481 Дотације невладиним организацијама; 
       70.571.838       2,7% 

                             

-       
        70.571.838       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;           1.780.000       0,1%             1.010.000                 2.790.000       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;        12.750.000       0,5%                300.000               13.050.000       

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 

других природних узрока; 

                           

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 
       20.600.000       0,8% 

                             

-       
        20.600.000       

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног 

инвестиционог плана 

                           

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 
       30.000.000       1,1% 

                             

-       
        30.000.000       

494 Административни трансфери из буџета - Текући расходи                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

495 Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

496 Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 

                           

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 
       30.000.000       1,1% 

                             

-       
        30.000.000       

49911 Стална резерва                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

49912 Текућа резерва                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ      618.285.954       23,6%          10.730.000            629.015.954       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА      593.285.954       22,6%             9.870.000            603.155.954       

511 Зграде и грађевински објекти;      531.454.454       20,3%             4.400.000            535.854.454       
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ОПШТИ ДЕО  -  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структ-

ура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

512 Машине и опрема;        56.291.500       2,1%             5.290.000               61.581.500       

513  Остале некретнине и опрема;                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

514 Култивисана имовина;                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

515 Нематеријална имовина           5.540.000       0,2%                180.000                 5.720.000       

520 ЗАЛИХЕ                            

-       
0,0%                860.000                    860.000       

521 Робне резерве;                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

522 Залихе производње;                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

523 Залихе робе за даљу продају                            

-       
0,0%                860.000                    860.000       

531 Драгоцености                            

-       
0,0% 

  

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 
       25.000.000       1,0% 

                             

-       
        25.000.000       

541 Земљиште; 
       25.000.000       1,0% 

                             

-       
        25.000.000       

542 Рудна богатства;                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

543 Шуме и воде                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

550 Неф. имов. која се фин. из сред. за реализ. НИП-а                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. НИП-а                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  
       87.000.000       3,3% 

                             

-       
        87.000.000       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 
       87.000.000       3,3% 

                             

-       
        87.000.000       
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ОПШТИ ДЕО  -  ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из 

буџета 

Структ-

ура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

612 Отплата главнице страним банкама                            

-       
0,0% 

                             

-        

613 Отплата дуга по гаранцијама                            

-       
0,0% 

                             

-        

620 Набавка финансијске имовине                            

-       
0,0% 

                             

-       

                           

-       

621 Набавка домаће фин. Имовине                            

-       
0,0% 

                             

-       
                           

-       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ    2.623.000.000       100,0%        222.639.800         2.845.639.800       

 

Члан 5. 

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

ОПШТИ ДЕО  -  ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација 
Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА     153.343.803       5,8% 

                           

-       153.343.803       

070 

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту;     153.343.803       5,8% 

                           

-                153.343.803       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ     507.133.627       19,3% 

                           

-                507.133.627       

110 

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови;       74.057.434       2,8% 

                           

-                  74.057.434       

130 Опште услуге;     332.076.193       12,7% 

                           

-                332.076.193       

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;         3.500.000       0,1% 

                           

-                   3.500.000       

170 Трансакције јавног дуга;       97.500.000       3,7% 

                           

-                  97.500.000       
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ОПШТИ ДЕО  -  ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација 
Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ       97.640.050       3,7% 

                           

-                  97.640.050       

320 Услуге противпожарне заштите;         4.000.000       0,2% 

                           

-                   4.000.000       

330 Судови;         6.640.050       0,3% 

                           

-                   6.640.050       

350 Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;       27.000.000       1,0% 

                           

-                  27.000.000       

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту       60.000.000       2,3% 

                           

-                  60.000.000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ     614.710.800       23,4% 

              

1.380.000                616.090.800       

410 

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању 

рада;       62.796.800       2,4% 

                           

-                  62.796.800       

411 Општи економски и комерцијални послови       31.000.000       1,2% 

                           

-                  31.000.000       

421 Пољопривреда       11.840.000       0,5% 

                           

-                  11.840.000       

434 Остала горива       28.500.000       1,1% 

                           

-                  28.500.000       

451 Друмски саобраћај     411.150.000       15,7% 

                           

-                411.150.000       

473 Туризам       10.044.000       0,4% 

              

1.380.000                  11.424.000       

490 Економски послови некласификовани на другом месту       59.380.000       2,3% 

                           

-                  59.380.000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     142.050.000       5,4% 

                           

-                142.050.000       

510 Управљање отпадом;       74.400.000       2,8% 

                           

-                  74.400.000       

520 Управљање отпадним водама;         1.050.000       0,0% 

                           

-                   1.050.000       

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика;           350.000       0,0% 

                           

-                      350.000       
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ОПШТИ ДЕО  -  ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација 
Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

550 Заштита животне средине - истраживање и развој;       33.600.000       1,3% 

                           

-                  33.600.000       

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту       32.650.000       1,2% 

                           

-                  32.650.000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ     346.150.000       13,2% 

                           

-                346.150.000       

620 Развој заједнице;     166.000.000       6,3% 

                           

-                166.000.000       

630 Водоснабдевање;       97.000.000       3,7% 

                           

-                  97.000.000       

640 Улична расвета;       79.650.000       3,0% 

                           

-                  79.650.000       

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту         3.500.000       0,1% 

                           

-                   3.500.000       

700 ЗДРАВСТВО       16.246.560       0,6% 

                           

-                  16.246.560       

760 Здравство некласификовано на другом месту.       16.246.560       0,6% 

                           

-                  16.246.560       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ     221.446.660       8,4% 

            

66.759.800                288.206.460       

810 Услуге рекреације и спорта;       92.577.160       3,5% 

            

24.691.600                117.268.760       

820 Услуге културе;     118.869.500       4,5% 

            

42.068.200                160.937.700       

830 Услуге емитовања и штампања;       10.000.000       0,4% 

                           

-                  10.000.000       

900 ОБРАЗОВАЊЕ     524.278.500       20,0% 

          

154.500.000                678.778.500       

911 Предшколско образовање     273.325.000       10,4% 

          

154.500.000                427.825.000       

912 Основно образовање     181.205.500       6,9% 

                           

-                181.205.500       

920 Средње образовање;       69.248.000       2,6% 

                           

-                  69.248.000       
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ОПШТИ ДЕО  -  ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација 
Средства из 

буџета 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

980 Образовање некласификовано на другом месту           500.000       0,0% 

                           

-                      500.000       

  УКУПНО  2.623.000.000       100,0% 

          

222.639.800             2.845.639.800       

 

Члан 6. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 25.000.000 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације 

нису довољне. Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.  

Члан 7. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 5.000.000 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. 

Члан 8. 

Издаци за капиталне пројекте који су планирани за буџетску 2016. годину и наредне две године приказују се у табели која следи:  
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године 

Шифра ДБК: 

10

7 
Ваљево 

  147.820.000 255.600.000 143.500.000 143.500.000 55.000.000 

20  147.820.000 255.600.000 143.500.000 143.500.000 55.000.000 

 у дин (заокружено на 000) 

Р
.б

р
. 

  Назив капиталног пројекта 

П
р

о
гр

ам
 

П
р

о
г.

 

ак
ти

в
./

П
р

о
је

к
ат

 
К

о
н

то
 3

. 

н
и

в
о

 
К

о
н

то
 4

. 

н
и

в
о

 

И
зв

о
р

 

Реализован

о закључно 

са31.12.201

4. године 

2015 - план 2015 - 

процена 

реализације 

 2016  2017  2018 Након   

2018 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 001 ОПРЕМАЊЕ 

ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ  

3 1501-

0004 

511 5112     15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000   

2 002 ИЗГРАДЊА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ "Милован Глишић" 
9 2002-

0001 

511 511     53.000.000 53.000.000 45.000.000       

3 003 ИЗГРАДЊА УЛИЦА 

(Карађорђева II и III фаза, 

Узун Миркова, Синђелићева 

- Мирка Обрадовића, кружни 

ток Пастерова - Синђелићева, 

кружни ток Сувоборска - 

Заобилазни пут 

7 0701-

0001 

511 511         65.000.000 65.000.000 65.000.000   

4 004 ПРОЈЕКТИ 

ВОДОСНАБДЕВАЊА 

2 0601-

0001 

511 5112     50.320.000 50.320.000 68.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

5 005 ТОПЛИФИКАЦИЈА 2 0601-

0004 

512 512     9.500.000   9.500.000 6.000.000 6.000.000   

6 006 ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН 14 1301-

0003 

511 511     25.000.000 25.000.000 15.000.000       

7 007 РЕГИОНАЛНА 

ДЕПОНИЈА 

6 0601-

0003 

425 4252     4.000.000 4.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 

8 008 ПРОЈЕКТИ  ИЗГРАДЊЕ 

КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ 

2 0601-

0002 

511 511     500.000 500.000 30.600.000       
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 

Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1         СКУПШТИНА ГРАДА       

  1               

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

      110   Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.855.000,00   1.855.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 332.000,00   332.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 40.500,00   40.500,00 

        417 Посланички додатак 1.938.000,00   1.938.000,00 

        421 Стални трошкови 60.000,00   60.000,00 

        422 Трошкови путовања 20.000,00   20.000,00 

        423 Услуге по уговору 4.000.000,00   4.000.000,00 

        426 Материјал 100.000,00   100.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 185.500,00   185.500,00 

        481 Дотације невладиним организацијама-

апропријација је намењена финансирању 

спровођења избора 2.000.000,00   2.000.000,00 

        481 Дотације невладиним организацијама-

апропријација је намењена финансирању трошкова 

изборне кампање 1.148.735,00   1.148.735,00  

        481 Дотације невладиним организацијама-

апропријација је намењена финансирању 

политичких активности 1.723.103,00   1.723.103,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 13.402.838,00   13.402.838,00 

          Функција 110: 13.402.838,00 0,00 13.402.838,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 13.402.838,00   13.402.838,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 13.402.838,00 0,00 13.402.838,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 13.402.838,00   13.402.838,00 

          Свега за Програм 15: 13.402.838,00 0,00 13.402.838,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 1:       

        01 Приходи из буџета 13.402.838,00   13.402.838,00 

          Свега за Главу 1: 13.402.838,00 0,00 13.402.838,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 1:       

        01 Приходи из буџета 13.402.838,00   13.402.838,00 

          Свега за Раздео 1: 13.402.838,00 0,00 13.402.838,00 

                  

2         ГРАДСКО ВЕЋЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИК       

  1               

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

      110   Извршни и законодавни органи       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.834.132,00   6.834.132,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.223.000,00   1.223.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 294.064,00   294.064,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 60.000,00   60.000,00 

        421 Стални трошкови 1.000.000,00   1.000.000,00 
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осталих извора 
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        422 Трошкови путовања 600.000,00   600.000,00 

        423 Услуге по уговору 7.000.000,00   7.000.000,00 

        426 Материјал 310.000,00   310.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 683.400,00   683.400,00 

        472 Накнаде из буџета 1.350.000,00   1.350.000,00 

        481 Дотације верским заједницама 1.300.000,00   1.300.000,00 

        499 Стална резерва 5.000.000,00   5.000.000,00 

        499 Текућа буџетска резерва 25.000.000,00   25.000.000,00 

        511 Зграде  и грађевински објекти 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 60.654.596,00   60.654.596,00 

          Функција 110: 60.654.596,00 0,00 60.654.596,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 60.654.596,00   60.654.596,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 60.654.596,00 0,00 60.654.596,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 60.654.596,00   60.654.596,00 

          Свега за Програм 15: 60.654.596,00 0,00 60.654.596,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 1:       

        01 Приходи из буџета 60.654.596,00   60.654.596,00 

          Свега за Главу 1: 60.654.596,00 0,00 60.654.596,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 2:       

        01 Приходи из буџета 60.654.596,00   60.654.596,00 

          Свега за Раздео 2: 60.654.596,00 0,00 60.654.596,00 

                  

                  

3         ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

  1               

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

      130   Опште јавне услуге       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 75.300.000,00   75.300.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.514.500,00   13.514.500,00 

        413 Накнаде у натури 100.000,00   100.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 12.463.199,00   12.463.199,00 

        415 Накнада трошкова за  запослене 3.129.000,00   3.129.000,00 

        416 Награде, бонуси и остали расходи 500.000,00   500.000,00 

        421 Стални трошкови 14.530.000,00   14.530.000,00 

        422 Трошкови путовања 450.000,00   450.000,00 

        423 Услуге по уговору 4.150.000,00   4.150.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 850.000,00   850.000,00 

        426 Материјал 7.440.000,00   7.440.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 7.550.000,00   7.550.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000,00   30.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 5.679.454,00   5.679.454,00 

        512 Машине и опрема 1.000.000,00   1.000.000,00 

        515 Нематеријална имовина 1.900.000,00   1.900.000,00 

        541 Набавка земљишта 25.000.000,00   25.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 173.586.153,00   173.586.153,00 

          Функција 130: 173.586.153,00 0,00 173.586.153,00 

                  

      490   Економски послови некласификовани на другом 

месту       

        421 Стални трошкови 1.500.000,00   1.500.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.600.000,00   1.600.000,00 

        424 Специјализоване услуге 2.100.000,00   2.100.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 
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        482 Порези, таксе, казне 450.000,00   450.000,00 

        483 Новчане казне 12.300.000,00   12.300.000,00 

        485 Накнаде штете 15.800.000,00   15.800.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 33.750.000,00   33.750.000,00 

          Функција 490: 33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 

                  

        01 Приходи из буџета 207.336.153,00   207.336.153,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 207.336.153,00 0,00 207.336.153,00 

                  

    0602-0003 Управљање јавним дугом     

      170   Управљање јавним дугом       

        441 Отплата камата банкама-апропријација је намењена 

отплати камате банкама  и отплати камате Фонду за 

развој 10.500.000,00   10.500.000,00 

        611 Отплата главнице банкама-апропријација је 

намењена отплати главнице банкама  и отплати 

главнице Фонду за развој  87.000.000,00   87.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 170:       

        01 Приходи из буџета 97.500.000,00   97.500.000,00 

          Функција 170: 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 

                  

        01 Приходи из буџета 97.500.000,00   97.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0003: 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 

                  

    0602-0006 Информисање     

      830   Услуге емитовања и штампања       

        423 Услуге по уговору -апропријација ће се користити 

за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања и обезбеђивања информисања у 

штампаним медијима 10.000.000,00   10.000.000,00 

        485 Накнаде штете       

          Извори финансирања за функцију 830:       
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Опис Средства из буџета 
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осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Функција 830: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност:       

        01 Приходи из буџета 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0006: 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

                  

    0602-0007 Канцеларија за младе      

      620   Развој заједнице       

        423 Услуге по уговору 600.000,00   600.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 600.000,00   600.000,00 

          Функција 620: 600.000,00 0,00 600.000,00 

          Извори финансирања за пројекат :       

        01 Приходи из буџета 600.000,00   600.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0007: 600.000,00 0,00 600.000,00 

                  

    0602-0008 Програм националних 

мањина     

      620   Развој заједнице       

        472 Накнаде за образовање-апропријација је намењена 

реализацији ЛПА за Роме 2.200.000,00   2.200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 2.200.000,00   2.200.000,00 

          Функција 620: 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0008:       

        01 Приходи из буџета 2.200.000,00   2.200.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0008: 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 317.636.153,00   317.636.153,00 

          Свега за Програм 15: 317.636.153,00 0,00 317.636.153,00 
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осталих извора 
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    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        424 Специјализоване услуге Специјализоване услуге -

апропријација ће се користити за финансирање 

смештаја и исхрану ученика у Школи за ученике 

оштећеног вида "Вељко Рамадановић" 190.000,00   190.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 190.000,00   190.000,00 

          Функција 912: 190.000,00 0,00 190.000,00 

      980   Основно образовање       

        481 Дотације невладиним организацијама -

апропријација је намењена Истраживачкој станици 

Петница 500.000,00   500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 980:       

        01 Приходи из буџета 500.000,00   500.000,00 

          Функција 980: 500.000,00 0,00 500.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 690.000,00   690.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 690.000,00 0,00 690.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 690.000,00   690.000,00 

          Свега за Програм 9: 690.000,00 0,00 690.000,00 

                  

    0901   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА       

    0901-0001 Социјалне помоћи     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       
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        421 Стални трошкови 150.000,00   150.000,00 

        472 Једнократне помоћи –апропријација ће се 

користити за помоћ у исхрани –Народна кухиња у 

износу од 11.710.000, по Одлуци о допунским 

правима РВИ и породица палих бораца након 1990  

у износу од 11.000.000 и Комесаријат за избеглице у 

износу од 1.000.000 23.710.000,00   23.710.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 23.860.000,00   23.860.000,00 

          Функција 070: 23.860.000,00 0,00 23.860.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0001:       

        01 Приходи из буџета 23.860.000,00   23.860.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0001: 23.860.000,00 0,00 23.860.000,00 

                  

    0901-0002 Прихватилишта, 

прихватне станице и 

друге врсте смештаја     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       

        421 Стални трошкови 8.000,00   8.000,00 

        423 Услуге по уговору Услуге по уговору-

апропријација ће се користити за смештај жртава 

породичног насиља-Сигурна кућа и Ургентни 

смештај за стара и остарела лица 1.410.000,00   1.410.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 40.000,00   40.000,00 

        512 Машине и опрема 64.000,00   64.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 1.522.000,00   1.522.000,00 

          Функција 070: 1.522.000,00 0,00 1.522.000,00 

          Развој заједнице       

          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.522.000,00   1.522.000,00 
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          Свега за програмску активност 0901-0002: 1.522.000,00 0,00 1.522.000,00 

                  

    0901-0003 Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       

        481 Дотације невладиним организацијама- подршка  

социо - хуманитарним организацијама у износу од 

5.000.000 и подршка борачко – инвалидским 

удружењима у износу од  2.000.000 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Функција 070: 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0003:       

        01 Приходи из буџета 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0003: 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

                  

    0901-0004 Саветодавно-терапијске и 

социјално-едукативне 

услуге     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       

        421 Стални трошкови 206.600,00   206.600,00 

        423 Услуге по уговору -апропријација ће се користити 

за услуге дневног боравка, клуб ОСИ , помоћ у кући 

и саветовалиште за брак и породицу, лични 

пратилац 18.474.113,00   18.474.113,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 185.000,00   185.000,00 

        426 Материјал 1.950.000,00   1.950.000,00 

        512 Машине и опрема 105.000,00   105.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 20.920.713,00   20.920.713,00 

          Функција 070: 20.920.713,00 0,00 20.920.713,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0004:       

        01 Приходи из буџета 20.920.713,00   20.920.713,00 

          Свега за програмску активност 0901-0004: 20.920.713,00 0,00 20.920.713,00 

                  

    0901-0005 Активност Црвеног крста     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       

        481 Дотације невладиним организацијама 1.900.000,00   1.900.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 1.900.000,00   1.900.000,00 

          Функција 070: 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0005:       

        01 Приходи из буџета 1.900.000,00   1.900.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0005: 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00 

                  

    0901-0006 Дечја заштита     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       

        423 Услуге по уговору - апропријација ће се користити 

за накнаду за рад интерресорне комисије и комисије 

за оцену за утврђивање психофизичких 

способности деце 700.000,00   700.000,00 

        424 Специјализоване услуге-апропријација ће се 

користити за реализацију ЛПА за децу 2.500.000,00   2.500.000,00 

        472 Накнаде из буџета за децу и породицу -

апропријација ће се користити за финансирање 

накнада за незапослене породиље , рефундацију 

трошкова боравка трећег детета у обданишту  и 

трошкове вантелесне оплодње  40.500.000,00   40.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 43.700.000,00   43.700.000,00 

          Функција 070: 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0006       

        01 Приходи из буџета 43.700.000,00   43.700.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0006: 43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 11:       

        01 Приходи из буџета 98.902.713,00   98.902.713,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за Програм 11: 98.902.713,00 0,00 98.902.713,00 

                  

    1201   ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 1.500.000,00   1.500.000,00 

        481 Дотације невладиним организацијама-обухвата 

суфинансирање КУД Абрашевић 1.900.000,Абро 

ФЕСТ 500.000 Дотације аматерским удружењима 

1.500.000, ПИО самосталних уметника 

700.000,Задужбина Д. Максимовић 100.000 4.700.000,00   4.700.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 6.200.000,00   6.200.000,00 

          Функција 820: 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 6.200.000,00   6.200.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 6.200.000,00   6.200.000,00 

          Свега за Програм 13: 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 
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    1301   ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ       

    1301-0001 Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и савезима     

      810   Услуге рекреације и спорта       

        481 Дотације спортским организацијама-апропријација 

је распоређена за финансирање програма клубова 

такмичарског спорта, Новогодишњи турнир у 

малом фудбалу -250.000, Летња баскет лига-

200.000, Меморијална трка ``Генерал Ђукић``-

250.000, Светосавска атлетска трка-300.000, 

Јуниорски кошаркашки турнир-400.000, 

Меморијални шаховски турнир ``Селимир 

Манојловић``-250.000, Меморијални рукометни 

турнир ``Никола Јевремовић Гужва``-200.000, 

Олимпијске сеоске игре Ваљево-400.000. 47.550.000,00   47.550.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 47.550.000,00   47.550.000,00 

          Функција 810: 47.550.000,00 0,00 47.550.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1301-0001:       

        01 Приходи из буџета 47.550.000,00   47.550.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0001: 47.550.000,00 0,00 47.550.000,00 

                  

    1301-0002 Подршка предшколском, 

школском и 

рекреативном спорту и 

масовној физичкој 

култури     

      810   Услуге рекреације и спорта       
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        481 Дотације невладиним организацијама -

апропријација ће се користити за дотације школског 

спорта 1.200.000,00   1.200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 1.200.000,00   1.200.000,00 

          Функција 810: 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1301-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.200.000,00   1.200.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0002: 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 14:       

        01 Приходи из буџета 48.750.000,00   48.750.000,00 

          Свега за Програм 14: 48.750.000,00 0,00 48.750.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 1:       

        01 Приходи из буџета 472.178.866,00   472.178.866,00 

          Свега за Главу 1: 472.178.866,00 0,00 472.178.866,00 

                  

3 2       ФОНДАЦИЈА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ       

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе     

      130   Опште јавне услуге       

        472 Накнада за образовање-апропријација је намењена 

Фондацији за талентоване ученике 17.850.000,00   17.850.000,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 17.850.000,00   17.850.000,00 

          Функција 130: 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001 :       

        01 Приходи из буџета 17.850.000,00   17.850.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 17.850.000,00   17.850.000,00 

          Свега за Програм 15: 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 2:       

        01 Приходи из буџета 17.850.000,00   17.850.000,00 

          Свега за Главу 2: 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 

                  

3 3       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0002 Месне заједнице     

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту       

        421 Стални трошкови 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

        423 Услуге по уговору 50.000,00 0,00 50.000,00 

        424 Специјализоване услуге 150.000,00 0,00 150.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 

        426 Материјал 300.000,00 0,00 300.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 150.000,00 0,00 150.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Функција 160: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0002:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 0602-0002: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Свега за Програм 15: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 
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          Извори финансирања за Главу 3:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Свега за Главу 3: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

                  

3 4       ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА       

    2001   ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2001-0001 Функционисање 

предшколских установа     

      911   Предшколско образовање       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 160.000.000,00 60.000.000,00 220.000.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.640.000,00 10.770.000,00 39.410.000,00 

        413 Накнаде у натури 700.000,00 50.000,00 750.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 1.565.400,00 12.450.000,00 14.015.400,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 10.000.000,00 1.500.000,00 11.500.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 900.000,00 50.000,00 950.000,00 

        421 Стални трошкови 20.000.000,00 13.730.000,00 33.730.000,00 

        422 Трошкови путовања 1.300.000,00 1.400.000,00 2.700.000,00 

        423 Услуге по уговору 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 

        424 Специјализоване услуге 1.300.000,00 300.000,00 1.600.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 2.650.000,00 5.200.000,00 7.850.000,00 

        426 Материјал 24.830.000,00 33.750.000,00 58.580.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 14.939.600,00 4.000.000,00 18.939.600,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   650.000,00 650.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова   300.000,00 300.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 3.400.000,00 4.000.000,00 7.400.000,00 

        512 Машине и опрема 3.100.000,00 4.500.000,00 7.600.000,00 

          Извори финансирања за функцију 911:       

        01 Приходи из буџета 273.325.000,00   273.325.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   119.500.000,00 119.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   30.000.000,00 30.000.000,00 
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        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   5.000.000,00 5.000.000,00 

          Функција 911: 273.325.000,00 154.500.000,00 427.825.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2001-0001:       

        01 Приходи из буџета 273.325.000,00   273.325.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   119.500.000,00 119.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   30.000.000,00 30.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   5.000.000,00 5.000.000,00 

          Свега за програмску активност 2001-0001: 273.325.000,00 154.500.000,00 427.825.000,00 

          Извори финансирања за Програм 8:       

        01 Приходи из буџета 273.325.000,00   273.325.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   119.500.000,00 119.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   30.000.000,00 30.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   5.000.000,00 5.000.000,00 

          Свега за Програм 8: 273.325.000,00 154.500.000,00 427.825.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 4:       

        01 Приходи из буџета 273.325.000,00   273.325.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   119.500.000,00 119.500.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   30.000.000,00 30.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   5.000.000,00 5.000.000,00 

          Свега за Главу 4: 273.325.000,00 154.500.000,00 427.825.000,00 

                  

3 5       ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 200.000,00   200.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.950.000,00   1.950.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 790.000,00   790.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 7.450.000,00   7.450.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.310.000,00   1.310.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 420.000,00   420.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  70.000,00   70.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 950.000,00   950.000,00 

        4631 426-Материјал 500.000,00   500.000,00 

        4631 482-Порези,таксе,казне 80.000,00   80.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 13.920.000,00   13.920.000,00 

          Функција 912: 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 13.920.000,00   13.920.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 

          Свега за Програм 9: 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 5:       

        01 Приходи из буџета 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 

          Свега за Главу 5: 13.920.000,00 0,00 13.920.000,00 

                  

3 6       ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 200.000,00   200.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.450.000,00   1.450.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 280.000,00   280.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 7.200.000,00   7.200.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 2.750.000,00   2.750.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 350.000,00   350.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  100.000,00   100.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 650.000,00   650.000,00 

        4631 426-Материјал 480.000,00   480.000,00 

        4631 482-Порези,таксе,казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 13.565.000,00   13.565.000,00 

          Функција 912: 13.565.000,00 0,00 13.565.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 13.565.000,00   13.565.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 13.565.000,00 0,00 13.565.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 13.565.000,00 0,00 13.565.000,00 

          Свега за Програм 9: 13.565.000,00 0,00 13.565.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 6:       

        01 Приходи из буџета 13.565.000,00 0,00 13.565.000,00 

          Свега за Главу 6: 13.565.000,00 0,00 13.565.000,00 

                  

3 7       ОШ АНДРА САВЧИЋ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 272.000,00   272.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.200.000,00   2.200.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 900.000,00   900.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 6.918.500,00   6.918.500,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.013.000,00   1.013.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 394.000,00   394.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  16.000,00   16.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 800.000,00   800.000,00 

        4631 426-Материјал 481.000,00   481.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 511-Зграде и грађевински објекти 625.000,00   625.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 13.824.500,00   13.824.500,00 

          Функција 912: 13.824.500,00 0,00 13.824.500,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 13.824.500,00   13.824.500,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 13.824.500,00 0,00 13.824.500,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 13.824.500,00 0,00 13.824.500,00 

          Свега за Програм 9: 13.824.500,00 0,00 13.824.500,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 7:       

        01 Приходи из буџета 13.824.500,00 0,00 13.824.500,00 

          Свега за Главу 7: 13.824.500,00 0,00 13.824.500,00 

                  

3 8       ОШ НАДА ПУРИЋ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 413-Накнаде у натури 160.000,00   160.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.300.000,00   1.300.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 710.000,00   710.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 6.109.000,00   6.109.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.210.000,00   1.210.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 474.000,00   474.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  11.000,00   11.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 660.000,00   660.000,00 

        4631 426-Материјал 381.000,00   381.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 11.120.000,00   11.120.000,00 

          Функција 912: 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 11.120.000,00   11.120.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 

          Свега за Програм 9: 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 8:       

        01 Приходи из буџета 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 

          Свега за Главу 8: 11.120.000,00 0,00 11.120.000,00 

                  

3 9       ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 413-Накнаде у натури 189.000,00   189.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.670.000,00   1.670.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 442.000,00   442.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 4.800.000,00   4.800.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 2.090.000,00   2.090.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 350.000,00   350.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 920.000,00   920.000,00 

        4631 426-Материјал 520.000,00   520.000,00 

        4631 483-Новчане казне 10.000,00   10.000,00 

        4632 511-Зграде и грађевински објекти 250.000,00   250.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 11.441.000,00   11.441.000,00 

          Функција 912: 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 11.441.000,00   11.441.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 

          Свега за Програм 9: 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 9:       

        01 Приходи из буџета 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 

          Свега за Главу 9: 11.441.000,00 0,00 11.441.000,00 

                  

3 10       ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 413-Накнаде у натури 32.000,00   32.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.155.000,00   2.155.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 710.000,00   710.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 4.157.000,00   4.157.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.932.000,00   1.932.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 365.000,00   365.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  22.000,00   22.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 677.000,00   677.000,00 

        4631 426-Материјал 460.000,00   460.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 25.200.000,00   25.200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 35.715.000,00   35.715.000,00 

          Функција 912: 35.715.000,00 0,00 35.715.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 35.715.000,00   35.715.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 35.715.000,00 0,00 35.715.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 35.715.000,00 0,00 35.715.000,00 

          Свега за Програм 9: 35.715.000,00 0,00 35.715.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 10:       

        01 Приходи из буџета 35.715.000,00 0,00 35.715.000,00 

          Свега за Главу 10: 35.715.000,00 0,00 35.715.000,00 

                  

3 11       ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 413-Накнаде у натури 180.000,00   180.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.337.000,00   1.337.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 617.000,00   617.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 6.433.000,00   6.433.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.598.000,00   1.598.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 340.000,00   340.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  10.000,00   10.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 750.000,00   750.000,00 

        4631 426-Материјал 490.000,00   490.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 25.000,00   25.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 11.985.000,00   11.985.000,00 

          Функција 912: 11.985.000,00 0,00 11.985.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 11.985.000,00   11.985.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 11.985.000,00 0,00 11.985.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 11.985.000,00 0,00 11.985.000,00 

          Свега за Програм 9: 11.985.000,00 0,00 11.985.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 11:       

        01 Приходи из буџета 11.985.000,00 0,00 11.985.000,00 

          Свега за Главу 11: 11.985.000,00 0,00 11.985.000,00 

                  

3 12       ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

      912   Основно образовање       

        4631 415-Накнаде за запослене 1.873.000,00   1.873.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 330.000,00   330.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 1.516.000,00   1.516.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 2.190.000,00   2.190.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 164.000,00   164.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  71.000,00   71.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 772.000,00   772.000,00 

        4631 426-Материјал 353.000,00   353.000,00 

        4631 482-Порези,таксе,казне 31.000,00   31.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 7.400.000,00   7.400.000,00 

          Функција 912: 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 7.400.000,00   7.400.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 

          Свега за Програм 9: 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 12:       

        01 Приходи из буџета 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 

          Свега за Главу 12: 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 

                  

3 13       ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.500.000,00   2.500.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 450.000,00   450.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 1.254.000,00   1.254.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.890.000,00   1.890.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 95.000,00   95.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  130.000,00   130.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

        4631 426-Материјал 300.000,00   300.000,00 

        4631 483-Новчане казне 280.000,00   280.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 7.499.000,00   7.499.000,00 

          Функција 912: 7.499.000,00 0,00 7.499.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 7.499.000,00   7.499.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 7.499.000,00 0,00 7.499.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 7.499.000,00 0,00 7.499.000,00 

          Свега за Програм 9: 7.499.000,00 0,00 7.499.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 13:       

        01 Приходи из буџета 7.499.000,00 0,00 7.499.000,00 

          Свега за Главу 13: 7.499.000,00 0,00 7.499.000,00 

                  

3 14       ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 0,00   0,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.420.000,00   2.420.000,00 

        4631 416-Награде,бунуси и остали расходи 115.000,00   115.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 3.960.000,00   3.960.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 3.350.000,00   3.350.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 235.000,00   235.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  20.000,00   20.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

        4631 426-Материјал 300.000,00   300.000,00 

        4631 483-Новчане казне 30.000,00   30.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 11.030.000,00   11.030.000,00 

          Функција 912: 11.030.000,00 0,00 11.030.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 11.030.000,00   11.030.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 11.030.000,00 0,00 11.030.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 11.030.000,00 0,00 11.030.000,00 

          Свега за Програм 9: 11.030.000,00 0,00 11.030.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 14:       

        01 Приходи из буџета 11.030.000,00 0,00 11.030.000,00 

          Свега за Главу 14: 11.030.000,00 0,00 11.030.000,00 

                  

3 15       ОШ СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ДИВЦИ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 415-Накнаде за запослене 2.120.000,00   2.120.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 269.000,00   269.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 4.188.000,00   4.188.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.030.000,00   1.030.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 161.000,00   161.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  70.000,00   70.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

        4631 426-Материјал 387.000,00   387.000,00 

        4631 483-Новчане казне 25.000,00   25.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 8.850.000,00   8.850.000,00 

          Функција 912: 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 8.850.000,00   8.850.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 

          Свега за Програм 9: 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 15:       

        01 Приходи из буџета 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 

          Свега за Главу 15: 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 

                  

3 16       ОШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЋУТА       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 415-Накнаде за запослене 1.700.000,00   1.700.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 250.000,00   250.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 421-Стални трошкови 1.163.000,00   1.163.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.830.000,00   1.830.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 126.000,00   126.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  96.000,00   96.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 580.000,00   580.000,00 

        4631 426-Материјал 300.000,00   300.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 6.150.000,00   6.150.000,00 

          Функција 912: 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.150.000,00   6.150.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 

          Свега за Програм 9: 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 16:       

        01 Приходи из буџета 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 

          Свега за Главу 16: 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 

                  

3 17       ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 415-Накнаде за запослене 1.950.000,00   1.950.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 190.000,00   190.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 1.285.000,00   1.285.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 422-Трошкови путовања 820.000,00   820.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 130.000,00   130.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  30.000,00   30.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

        4631 426-Материјал 350.000,00   350.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 5.360.000,00   5.360.000,00 

          Функција 912: 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.360.000,00   5.360.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 

          Свега за Програм 9: 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 17:       

        01 Приходи из буџета 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 

          Свега за Главу 17: 5.360.000,00 0,00 5.360.000,00 

                  

3 18       ОШ ПРОТА М. НЕНАДОВИЋ БРАНКОВИНА       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 415-Накнаде за запослене 3.840.000,00   3.840.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 305.000,00   305.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 2.332.000,00   2.332.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 1.900.000,00   1.900.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 423-Услуге по уговору 145.000,00   145.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  240.000,00   240.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 550.000,00   550.000,00 

        4631 426-Материјал 380.000,00   380.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 9.797.000,00   9.797.000,00 

          Функција 912: 9.797.000,00 0,00 9.797.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 9.797.000,00   9.797.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 9.797.000,00 0,00 9.797.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 9.797.000,00 0,00 9.797.000,00 

          Свега за Програм 9: 9.797.000,00 0,00 9.797.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 18:       

        01 Приходи из буџета 9.797.000,00 0,00 9.797.000,00 

          Свега за Главу 18: 9.797.000,00 0,00 9.797.000,00 

                  

3 19       ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ ВАЉЕВСКА 

КАМЕНИЦА       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 415-Накнаде за запослене 2.912.000,00   2.912.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 583.000,00   583.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 2.283.000,00   2.283.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 4.370.000,00   4.370.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        4631 423-Услуге по уговору 198.000,00   198.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  93.000,00   93.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 565.000,00   565.000,00 

        4631 426-Материјал 300.000,00   300.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 11.409.000,00   11.409.000,00 

          Функција 912: 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 11.409.000,00   11.409.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 

          Свега за Програм 9: 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 19:       

        01 Приходи из буџета 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 

          Свега за Главу 19: 11.409.000,00 0,00 11.409.000,00 

                  

3 20       ОСТАЛЕ ШКОЛЕ       

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-0001 Функционисање основних 

школа     

      912   Основно образовање       

        4631 414-Социјална давања запосленима 550.000,00   550.000,00 

        4631 472-Накнаде из буџета 1.400.000,00   1.400.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 1.950.000,00   1.950.000,00 

          Функција 912: 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 1.950.000,00   1.950.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

          Свега за Програм 9: 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 20:       

        01 Приходи из буџета 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

          Свега за Главу 20: 1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

                  

3 21       ТЕХНИЧКА ШКОЛА       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 320.000,00   320.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.100.000,00   2.100.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.333.000,00   1.333.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 8.750.000,00   8.750.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 120.000,00   120.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 350.000,00   350.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 900.000,00   900.000,00 

        4631 426-Материјал 700.000,00   700.000,00 

        4631 482-Порези,таксе,казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 283.000,00   283.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 14.861.000,00   14.861.000,00 

          Функција 920: 14.861.000,00 0,00 14.861.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 14.861.000,00   14.861.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 14.861.000,00 0,00 14.861.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 14.861.000,00 0,00 14.861.000,00 

          Свега за Програм 10: 14.861.000,00 0,00 14.861.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 21:       

          Свега за Главу 21: 14.861.000,00 0,00 14.861.000,00 

                  

3 22       ЕКОНОМСКА ШКОЛА       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 300.000,00   300.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.350.000,00   2.350.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 1.263.000,00   1.263.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 6.660.000,00   6.660.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 100.000,00   100.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 350.000,00   350.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  40.000,00   40.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 1.200.000,00   1.200.000,00 

        4631 426-Материјал 580.000,00   580.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 511-Зграде и грађевински објекти 2.150.000,00   2.150.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 300.000,00   300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 15.298.000,00   15.298.000,00 

          Функција 920: 15.298.000,00 0,00 15.298.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 15.298.000,00   15.298.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 15.298.000,00 0,00 15.298.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 15.298.000,00 0,00 15.298.000,00 

          Свега за Програм 10: 15.298.000,00 0,00 15.298.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 22:       

        01 Приходи из буџета 15.298.000,00 0,00 15.298.000,00 

          Свега за Главу 22: 15.298.000,00 0,00 15.298.000,00 

                  

3 23       ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 230.000,00   230.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.495.000,00   1.495.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 733.000,00   733.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 5.353.000,00   5.353.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 284.000,00   284.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 361.000,00   361.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00   1.000.000,00 

        4631 426-Материјал 400.000,00   400.000,00 

        4631 483-Новчане казне 200.000,00   200.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 10.256.000,00   10.256.000,00 

          Функција 920: 10.256.000,00 0,00 10.256.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 10.256.000,00   10.256.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 10.256.000,00 0,00 10.256.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 10.256.000,00 0,00 10.256.000,00 

          Свега за Програм 10: 10.256.000,00 0,00 10.256.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 23:       

        01 Приходи из буџета 10.256.000,00 0,00 10.256.000,00 

          Свега за Главу 23: 10.256.000,00 0,00 10.256.000,00 

                  

3 24       ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 150.000,00   150.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 3.350.000,00   3.350.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 310.000,00   310.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 5.300.000,00   5.300.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 330.000,00   330.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  90.000,00   90.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 730.000,00   730.000,00 

        4631 426-Материјал 400.000,00   400.000,00 

        4631 483-Новчане казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 10.865.000,00   10.865.000,00 

          Функција 920: 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 10.865.000,00   10.865.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 

          Свега за Програм 10: 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 24:       

        01 Приходи из буџета 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 

          Свега за Главу 24: 10.865.000,00 0,00 10.865.000,00 

                  

3 25       МЕДИЦИНСКА ШКОЛА       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 150.000,00   150.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 2.300.000,00   2.300.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 372.000,00   372.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 5.380.000,00   5.380.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 50.000,00   50.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 200.000,00   200.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  50.000,00   50.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 750.000,00   750.000,00 

        4631 426-Материјал 400.000,00   400.000,00 

        4631 483-Новчане казне 150.000,00   150.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 10.002.000,00   10.002.000,00 

          Функција 920: 10.002.000,00 0,00 10.002.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 10.002.000,00   10.002.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 10.002.000,00 0,00 10.002.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 10.002.000,00 0,00 10.002.000,00 

          Свега за Програм 10: 10.002.000,00 0,00 10.002.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 25:       

        01 Приходи из буџета 10.002.000,00 0,00 10.002.000,00 

          Свега за Главу 25: 10.002.000,00 0,00 10.002.000,00 

                  

3 26       СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 413-Накнаде у натури 1.030.000,00   1.030.000,00 

        4631 415-Накнаде за запослене 1.240.000,00   1.240.000,00 

        4631 416-Награде,бонуси и остали расходи 234.000,00   234.000,00 

        4631 421-Стални трошкови 2.250.000,00   2.250.000,00 

        4631 422-Трошкови путовања 77.000,00   77.000,00 

        4631 423-Услуге по уговору 220.000,00   220.000,00 

        4631 424-Специјализоване услуге  210.000,00   210.000,00 

        4631 425-Текуће поправке и одржавање 500.000,00   500.000,00 

        4631 426-Материјал 300.000,00   300.000,00 

        4631 482-порези,таксе,казне 5.000,00   5.000,00 

        4632 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 6.166.000,00   6.166.000,00 

          Функција 920: 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.166.000,00   6.166.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00 

          Свега за Програм 10: 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 26:       

        01 Приходи из буџета 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00 

          Свега за Главу 26: 6.166.000,00 0,00 6.166.000,00 

                  

3 27       ОСТАЛЕ ШКОЛЕ       

    2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

    2003-0001 Функционисање средњих 

школа     

      920   Средње образовање       

        4631 414-Социјална давања запосленима 500.000,00   500.000,00 

        4631 472-Накнадеиз буџета 1.300.000,00   1.300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 1.800.000,00   1.800.000,00 

          Функција 920: 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 1.800.000,00   1.800.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

          Свега за Програм 10: 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Извори финансирања за Главу 27:       

        01 Приходи из буџета 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

          Свега за Главу 27: 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 

                  

3 28       ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД       

    0901   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА       

    0901-0001 Социјалне помоћи     

      070   Социјална помоћ некласификована на другом месту       

        421 Стални трошкови-ПТТ 1.000.000,00   1.000.000,00 

        4631 411- Плате и додаци запослених 6.870.000,00   6.870.000,00 

        4631 412- Социјални доприноси 1.230.000,00   1.230.000,00 

        4631 414- Социјална давања запосленима 656.000,00   656.000,00 

        4631 415- Накнаде за запослене 60.000,00   60.000,00 

        4631 416- Награде, бонуси и остали расходи 34.000,00   34.000,00 

        4631 421- Стални трошкови 537.000,00   537.000,00 

        4631 423- Услуге по уговору 120.000,00   120.000,00 

        4631 425- Текуће поправке и одржавање 360.000,00   360.000,00 

        4631 426- Материјал 240.000,00   240.000,00 

        4631 465-Остале текуће дотације 745.000,00   745.000,00 

        4631 472- Накнаде из буџета- апропријација је намењена 

субвенцијама за социјално становање, помоћ у кући 

за децу ометену у развоју, једнократне помоћи и 

трошкове сахрањивања 28.000.000,00   28.000.000,00 

        4631 512-Машине и опрема 889.090,00   889.090,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 40.741.090,00   40.741.090,00 

          Функција 070: 40.741.090,00 0,00 40.741.090,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0001:       

        01 Приходи из буџета 40.741.090,00   40.741.090,00 

          Свега за програмску активност 0901-0001: 40.741.090,00 0,00 40.741.090,00 
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          Извори финансирања за Програм 11:       

        01 Приходи из буџета 40.741.090,00   40.741.090,00 

          Свега за Програм 11: 40.741.090,00 0,00 40.741.090,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 28:       

        01 Приходи из буџета 40.741.090,00 0,00 40.741.090,00 

          Свега за Главу 28: 40.741.090,00 0,00 40.741.090,00 

                  

3 29       ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801   ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА       

    1801-0001 Функционисање 

примарне здравствене 

заштите     

      760   Здравство некласификовано на другом месту       

        465 425-Текуће поправке и одржавање 4.450.000,00   4.450.000,00 

        465 426-Материјал 1.253.760,00   1.253.760,00 

        465 512- Машине и опрема 9.542.800,00   9.542.800,00 

        465 515-Нематеријална имовина 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 760:       

        01 Приходи из буџета 16.246.560,00   16.246.560,00 

          Функција 760: 16.246.560,00 0,00 16.246.560,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1801-0001:       

        01 Приходи из буџета 16.246.560,00   16.246.560,00 

          Свега за програмску активност 1801-0001: 16.246.560,00 0,00 16.246.560,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 12:       

        01 Приходи из буџета 16.246.560,00   16.246.560,00 

          Свега за Програм 12: 16.246.560,00 0,00 16.246.560,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 29:       
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        01 Приходи из буџета 16.246.560,00 0,00 16.246.560,00 

          Свега за Главу 29: 16.246.560,00 0,00 16.246.560,00 

                  

3 30       МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА Љ.НЕНАДОВИЋ       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 11.723.000,00 82.000,00 11.805.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.100.000,00 16.000,00 2.116.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 294.000,00   294.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00   500.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350.000,00   350.000,00 

        421 Стални трошкови 3.220.000,00 55.000,00 3.275.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 0,00 500.000,00 

        426 Материјал 140.000,00 230.000,00 370.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 1.406.000,00   1.406.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   25.000,00 25.000,00 

        512 Машине и опрема 150.000,00 40.000,00 190.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 20.383.000,00   20.383.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   448.000,00 448.000,00 

          Функција 820: 20.383.000,00 448.000,00 20.831.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 20.383.000,00   20.383.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   448.000,00 448.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 20.383.000,00 448.000,00 20.831.000,00 

                  

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     

      820   Услуге културе       
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        422 Трошкови путовања 30.000,00 95.000,00 125.000,00 

        423 Услуге по уговору 400.000,00 220.000,00 620.000,00 

        424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

        515 Нематеријална имовина 650.000,00   650.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.180.000,00   1.180.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   415.000,00 415.000,00 

          Функција 820: 1.180.000,00 415.000,00 1.595.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.180.000,00   1.180.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   415.000,00 415.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 1.180.000,00 415.000,00 1.595.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 21.563.000,00   21.563.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   863.000,00 863.000,00 

          Свега за Програм 13: 21.563.000,00 863.000,00 22.426.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 30:       

        01 Приходи из буџета 21.563.000,00   21.563.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   863.000,00 863.000,00 

          Свега за Главу 30: 21.563.000,00 863.000,00 22.426.000,00 

                  

3 31       НАРОДНИ МУЗЕЈ       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.313.000,00 5.600.000,00 17.913.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.204.000,00 1.010.000,00 3.214.000,00 

        413 Накнаде у натури   100.000,00 100.000,00 
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        414 Социјална давања запосленима 746.000,00 1.200.000,00 1.946.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 503.000,00 170.000,00 673.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 360.000,00 50.000,00 410.000,00 

        421 Стални трошкови 3.400.000,00 500.000,00 3.900.000,00 

        422 Трошкови путовања 20.000,00 100.000,00 120.000,00 

        423 Услуге по уговору 200.000,00 600.000,00 800.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 600.000,00 700.000,00 

        426 Материјал 100.000,00 400.000,00 500.000,00 

        444 Пратећи трошкови задуживања   30.000,00 30.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 1.327.000,00 600.000,00 1.927.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   100.000,00 100.000,00 

        512 Машине и опрема 70.000,00 600.000,00 670.000,00 

        515 Нематеријална имовина 100.000,00 160.000,00 260.000,00 

        523 Залихе робе за даљу продају   500.000,00 500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 21.443.000,00   21.443.000,00 

        03 Социјални доприноси   800.000,00 800.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.693.000,00 6.693.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.810.000,00 2.810.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   150.000,00 150.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.867.000,00 1.867.000,00 

          Функција 820: 21.443.000,00 12.320.000,00 33.763.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 21.443.000,00   21.443.000,00 

        03 Социјални доприноси   800.000,00 800.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.693.000,00 6.693.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.810.000,00 2.810.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   150.000,00 150.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.867.000,00 1.867.000,00 
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          Свега за програмску активност 1201-0001: 21.443.000,00 12.320.000,00 33.763.000,00 

                  

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 40.000,00 600.000,00 640.000,00 

        423 Услуге по уговору 426.000,00 2.600.000,00 3.026.000,00 

        424 Специјализоване услуге 60.000,00 550.000,00 610.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање   500.000,00 500.000,00 

        426 Материјал 50.000,00 700.000,00 750.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 576.000,00   576.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   3.400.000,00 3.400.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   150.000,00 150.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   400.000,00 400.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.000.000,00 1.000.000,00 

          Функција 820: 576.000,00 4.950.000,00 5.526.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 576.000,00   576.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   3.400.000,00 3.400.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   150.000,00 150.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   400.000,00 400.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.000.000,00 1.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 576.000,00 4.950.000,00 5.526.000,00 

                  

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 22.019.000,00   22.019.000,00 
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        03 Социјални доприноси   800.000,00 800.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.093.000,00 10.093.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.960.000,00 2.960.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   550.000,00 550.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.867.000,00 2.867.000,00 

          Свега за Програм 13: 22.019.000,00 17.270.000,00 39.289.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 31:       

        01 Приходи из буџета 22.019.000,00   22.019.000,00 

        03 Социјални доприноси   800.000,00 800.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.093.000,00 10.093.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.960.000,00 2.960.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   550.000,00 550.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   2.867.000,00 2.867.000,00 

          Свега за Главу 31: 22.019.000,00 17.270.000,00 39.289.000,00 

                  

3 32       ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.346.000,00 1.835.700,00 12.181.700,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.854.000,00 384.500,00 2.238.500,00 

        413 Накнаде у натури   10.000,00 10.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 0,00 150.000,00 150.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 379.000,00 10.000,00 389.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 797.500,00   797.500,00 

        421 Стални трошкови 876.000,00 985.000,00 1.861.000,00 

        422 Трошкови путовања   200.000,00 200.000,00 

        423 Услуге по уговору 50.000,00 835.000,00 885.000,00 
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        424 Специјализоване услуге   500.000,00 500.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 250.000,00 300.000,00 

        426 Материјал 90.000,00 520.000,00 610.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 1.348.000,00 180.000,00 1.528.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   55.000,00 55.000,00 

        512 Машине и опрема   100.000,00 100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 15.790.500,00   15.790.500,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.015.200,00 6.015.200,00 

          Функција 820: 15.790.500,00 6.015.200,00 21.805.700,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 15.790.500,00   15.790.500,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.015.200,00 6.015.200,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 15.790.500,00 6.015.200,00 21.805.700,00 

                  

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 400.000,00 0,00 400.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година     

           Функција 820: 400.000,00 0,00 400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 400.000,00 0,00 400.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 16.190.500,00   16.190.500,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.015.200,00 6.015.200,00 
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          Свега за Програм 13: 16.190.500,00 6.015.200,00 22.205.700,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 32:       

        01 Приходи из буџета 16.190.500,00 0,00 16.190.500,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 6.015.200,00 6.015.200,00 

          Свега за Главу 32: 16.190.500,00 6.015.200,00 22.205.700,00 

                  

3 33       МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.112.000,00 240.000,00 8.352.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.452.000,00 42.000,00 1.494.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 0,00   0,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 346.000,00 75.000,00 421.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00 0,00 500.000,00 

        421 Стални трошкови 1.285.000,00 140.000,00 1.425.000,00 

        422 Трошкови путовања   240.000,00 240.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 140.000,00 300.000,00 440.000,00 

        426 Материјал 25.000,00 357.000,00 382.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 1.200.000,00 36.000,00 1.236.000,00 

        512 Машине и опрема   0,00 0,00 

        515 Нематеријална имовина   20.000,00 20.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 13.060.000,00   13.060.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.450.000,00 1.450.000,00 

          Функција 820: 13.060.000,00 1.450.000,00 14.510.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 13.060.000,00   13.060.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.450.000,00 1.450.000,00 
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 13.060.000,00 1.450.000,00 14.510.000,00 

                  

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 190.000,00 450.000,00 640.000,00 

        424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 290.000,00   290.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   550.000,00 550.000,00 

          Функција 820: 290.000,00 550.000,00 840.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 290.000,00   290.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   550.000,00 550.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 290.000,00 550.000,00 840.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 13.350.000,00   13.350.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.000.000,00 2.000.000,00 

          Свега за Програм 13: 13.350.000,00 2.000.000,00 15.350.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 33:       

        01 Приходи из буџета 13.350.000,00   13.350.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.000.000,00 2.000.000,00 

          Свега за Главу 33: 13.350.000,00 2.000.000,00 15.350.000,00 

                  

3 34       ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       



Страна 65    Службени гласник града Ваљева  28.  децембар  2015. године Број  10 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
. 

К
л

а
с.

 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.803.000,00 920.000,00 9.723.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.576.000,00 165.000,00 1.741.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 341.000,00 850.000,00 1.191.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 503.000,00 55.000,00 558.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 610.000,00   610.000,00 

        421 Стални трошкови 6.350.000,00 510.000,00 6.860.000,00 

        422 Трошкови путовања 70.000,00 250.000,00 320.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00 475.000,00 1.975.000,00 

        426 Материјал 500.000,00 520.000,00 1.020.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 637.000,00 0,00 637.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 55.000,00 55.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000,00   2.000.000,00 

        512 Машине и опрема 325.000,00   325.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 23.215.000,00   23.215.000,00 

        02 Трансфери између корисника на истом нивоу     0,00 

        03 Социјални доприноси   850.000,00 850.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.950.000,00 2.950.000,00 

          Функција 820: 23.215.000,00 3.800.000,00 27.015.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 23.215.000,00   23.215.000,00 

        03 Социјални доприноси   850.000,00 850.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.950.000,00 2.950.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 23.215.000,00 3.800.000,00 27.015.000,00 

                  

    1201-0002 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.670.000,00 2.770.000,00 4.440.000,00 

        424 Специјализоване услуге 500.000,00 6.205.000,00 6.705.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 
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        01 Приходи из буџета 2.170.000,00   2.170.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.975.000,00 7.975.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Функција 820: 2.170.000,00 8.975.000,00 11.145.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.170.000,00   2.170.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.975.000,00 7.975.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 2.170.000,00 8.975.000,00 11.145.000,00 

                  

    1201-П3   Пројекат: Тешњарске вечери       

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања   100.000,00 100.000,00 

        423 Услуге по уговору 2.500.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 

        426 Материјал   100.000,00 100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   2.200.000,00 2.200.000,00 

          Функција 820: 2.500.000,00 2.200.000,00 4.700.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

        01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   2.200.000,00 2.200.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П3: 2.500.000,00 2.200.000,00 4.700.000,00 

                  

    1201-П4   Пројекат: Ваљевски џез фестивал       

      820   Услуге културе       
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Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 
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        422 Трошкови путовања   100.000,00 100.000,00 

        422 Трошкови путовања - Министарство културе 

 

650.000,00 650.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.500.000,00 50.000,00 1.550.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   800.000,00 800.000,00 

          Функција 820: 1.500.000,00 800.000,00 2.300.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П4:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   800.000,00 800.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П4: 1.500.000,00 800.000,00 2.300.000,00 

                  

    1201-П5   Пројекат: Дочек Нове године       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Функција 820: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П5:       

        01 Приходи из буџета 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П5: 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

                  

    1201-П6   Пројекат: Дечија недеља       

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

        423 Услуге по уговору 80.000,00 65.000,00 145.000,00 

        426 Материјал 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 120.000,00   120.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   85.000,00 85.000,00 
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          Функција 820: 120.000,00 85.000,00 205.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П6:       

        01 Приходи из буџета 120.000,00   120.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   85.000,00 85.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П6: 120.000,00 85.000,00 205.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 30.505.000,00   30.505.000,00 

        03 Социјални доприноси   850.000,00 850.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.925.000,00 10.925.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 

 

85.000,00 85.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   3.500.000,00 3.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за Програм 13: 30.505.000,00 15.860.000,00 46.365.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 34:       

        01 Приходи из буџета 30.505.000,00   30.505.000,00 

        03 Социјални доприноси   850.000,00 850.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   10.925.000,00 10.925.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 

 

85.000,00 85.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   3.500.000,00 3.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за Главу 34: 30.505.000,00 15.860.000,00 46.365.000,00 

                  

3 35       МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.296.000,00   1.296.000,00 
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Средства из 

осталих извора 
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        412 Социјални доприноси на терет послодавца 232.000,00   232.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 190.000,00   190.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 53.000,00   53.000,00 

        421 Стални трошкови 750.000,00   750.000,00 

        422 Трошкови путовања 80.000,00   80.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 410.000,00   410.000,00 

        426 Материјал 80.000,00   80.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 181.000,00   181.000,00 

        512 Машине и опрема 20.000,00   20.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 3.292.000,00   3.292.000,00 

          Функција 820: 3.292.000,00 0,00 3.292.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 3.292.000,00   3.292.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 3.292.000,00 0,00 3.292.000,00 

                  

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.575.000,00   1.575.000,00 

        424 Специјализоване услуге 40.000,00   40.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.615.000,00   1.615.000,00 

          Функција 820: 1.615.000,00 0,00 1.615.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.615.000,00   1.615.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 1.615.000,00 0,00 1.615.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 4.907.000,00   4.907.000,00 
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          Свега за Програм 13: 4.907.000,00 0,00 4.907.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 35:       

        01 Приходи из буџета 4.907.000,00 0,00 4.907.000,00 

          Свега за Главу 35: 4.907.000,00 0,00 4.907.000,00 

                  

3 36       ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ 

СТУДИО ТРНАВАЦ       

    1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001 Функционисање локалних 

установа културе     

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.797.000,00   1.797.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 323.000,00   323.000,00 

        414 Накнада за запослене 150.000,00   150.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 105.000,00   105.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 177.000,00   177.000,00 

        421 Стални трошкови 630.000,00   630.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 70.000,00   70.000,00 

        426 Материјал 80.000,00   80.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 183.000,00   183.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40.000,00   40.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 3.555.000,00   3.555.000,00 

          Функција 820: 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 3.555.000,00   3.555.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00 

                  

    1201-0002 Подстицај културном и 

уметничком 

стваралаштву     
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      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 50.000,00   50.000,00 

        423 Услуге по уговору 500.000,00 60.000,00 560.000,00 

        424 Специјализоване услуге 30.000,00   30.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 580.000,00   580.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   60.000,00 60.000,00 

          Функција 820: 580.000,00 60.000,00 640.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 580.000,00   580.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   60.000,00 60.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 580.000,00 60.000,00 640.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 4.135.000,00   4.135.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   60.000,00 60.000,00 

          Свега за Програм 13: 4.135.000,00 60.000,00 4.195.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 36:       

        01 Приходи из буџета 4.135.000,00   4.135.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   60.000,00 60.000,00 

          Свега за Главу 36: 4.135.000,00 60.000,00 4.195.000,00 

                  

3 37       УФК ВАЛИС       

    1301   ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ       

    1301-0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре     

      810   Услуге рекреације и спорта       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.786.000,00 4.140.000,00 16.926.000,00 



Страна 72 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
. 

К
л

а
с.

 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис Средства из буџета 
Средства из 

осталих извора 

Укупна јавна 

средства 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.889.000,00 741.600,00 3.630.600,00 

        414 Социјална давања запосленима 630.000,00   630.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 910.000,00   910.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000,00   200.000,00 

        421 Стални трошкови 13.000.000,00 3.565.000,00 16.565.000,00 

        422 Трошкови путовања   200.000,00 200.000,00 

        423 Услуге по уговору 3.700.000,00 4.935.000,00 8.635.000,00 

        424 Специјализоване услуге   2.400.000,00 2.400.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000,00 6.500.000,00 13.500.000,00 

        426 Материјал 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 512.160,00 190.000,00 702.160,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   120.000,00 120.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти   400.000,00 400.000,00 

        512 Машине и опрема 700.000,00   700.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 43.827.160,00   43.827.160,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   24.691.600,00 24.691.600,00 

          Функција 810: 43.827.160,00 24.691.600,00 68.518.760,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1301-0003:       

        01 Приходи из буџета 43.827.160,00   43.827.160,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   24.691.600,00 24.691.600,00 

          Свега за програмску активност 1301-0003: 43.827.160,00 24.691.600,00 68.518.760,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 14:       

        01 Приходи из буџета 43.827.160,00   43.827.160,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   24.691.600,00 24.691.600,00 

          Свега за Програм 14: 43.827.160,00 24.691.600,00 68.518.760,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 37:       

        01 Приходи из буџета 43.827.160,00 0,00 43.827.160,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   24.691.600,00 24.691.600,00 
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          Свега за Главу 37: 43.827.160,00 24.691.600,00 68.518.760,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 3:       

        01 Приходи из буџета 1.230.601.676,00   1.230.601.676,00 

        03 Социјални доприноси   1.650.000,00 1.650.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   174.087.800,00 174.087.800,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 33.045.000,00 33.045.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица   9.110.000,00 9.110.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 3.367.000,00 3.367.000,00 

          Свега за Раздео 3: 1.230.601.676,00 221.259.800,00 1.451.861.476,00 

                  

4         ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ, 

ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ 

ПОСКЛОВЕ       

  1               

    0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

      130   Опште јавне услуге       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 78.091.600,00   78.091.600,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.878.000,00   13.878.000,00 

        413 Накнаде у натури 350.000,00   350.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 8.612.005,00   8.612.005,00 

        415 Накнада трошкова за  запослене 2.500.000,00   2.500.000,00 

        416 Награде, бонуси и остали расходи 600.000,00   600.000,00 

        421 Стални трошкови 7.150.000,00   7.150.000,00 

        422 Трошкови путовања 1.000.000,00   1.000.000,00 

        423 Услуге по уговору 4.623.520,00   4.623.520,00 

        424 Специјализоване услуге 30.000,00   30.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 2.313.400,00   2.313.400,00 

        426 Материјал 5.600.000,00   5.600.000,00 
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        465 Остале донације, дотације и трансфери 7.988.416,00   7.988.416,00 

        481 Дотације невладиним организацијама 1.200.000,00   1.200.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000,00   100.000,00 

        512 Машине и опрема 1.447.500,00   1.447.500,00 

        515 Нематеријална имовина 2.090.000,00   2.090.000,00 

          Извори финансирања за Функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 137.574.441,00   137.574.441,00 

          Функција 130: 137.574.441,00 0,00 137.574.441,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 137.574.441,00   137.574.441,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 137.574.441,00 0,00 137.574.441,00 

                  

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

      490   Економски послови некласификовани на другом 

месту       

        423 Услуге по уговору 380.000,00   380.000,00 

        424 Специјализоване услуге 170.000,00   170.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 80.000,00   80.000,00 

        485 Накнада штете 4.500.000,00   4.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 5.130.000,00   5.130.000,00 

          Функција 490: 5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.130.000,00   5.130.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 5.130.000,00 0,00 5.130.000,00 

                  

    0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     
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      320   Услуге противпожарне заштите       

        426 Материјал-апропријација ће се користити за 

набавку противградних ракета  2.000.000,00   2.000.000,00 

        472 Накнаде из буџета-апропријација ће се користити за 

накнаде стрелцима противградних ракета 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 320:       

        01 Приходи из буџета 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Функција 320: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

                  

    0602-0001   Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина     

      133   Остале опште услуге       

        421 Стални трошкови-апропријација ће се користити за 

плаћање обавеза за накнаду за одводњавање 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 660:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Функција 660: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 150.204.441,00   150.204.441,00 

          Свега за Програм 15: 150.204.441,00 0,00 150.204.441,00 

                  

    1101   ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ       
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    1101-0001 Уређивање грађевинског 

земљишта     

      620   Развој заједнице       

        511 Израда урбанистичких планова 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Функција 620: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1101-0001:       

        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1101-0001: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 1:       

        01 Приходи из буџета 9.000.000,00   9.000.000,00 

          Свега за Програм 1: 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 

                  

    0601   ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    0601-0001 Водоснабдевање     

      630   Водоснабдевање       

        4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама - апропријација је 

намењена субвенцији   ЈП Стубо Ровни у износу од 

25.000.000  25.000.000,00   25.000.000,00 

        4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама  -апропријација је 

намењена субвенцији  ЈП Водовод у износу од  

4.000.000   за улагање  у мерно-регулациону и другу 

опрему                                                                                                                        4.000.000,00   4.000.000,00 

                 

          Извори финансирања за функцију 630:       

        01 Приходи из буџета 29.000.000,00   29.000.000,00 

          Функција 630: 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0001:       

        01 Приходи из буџета 29.000.000,00   29.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0001: 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 

                  

    0601-0004 Даљинско грејање     

      434   Остала горива       

        4511 Текуће  субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама - апропријација је 

намењена субвенцији ЈКП Топлана 28.500.000,00   28.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 434:       

        01 Приходи из буџета 28.500.000,00   28.500.000,00 

          Функција 434: 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0001:       

        01 Приходи из буџета 28.500.000,00   28.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0004: 28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 

                  

    0601-0005 Јавни превоз     

      451   Друмски саобраћај       

        4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама- апропријација је 

намењена субвенцији градског саобраћаја 22.500.000,00   22.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију451:       

        01 Приходи из буџета 22.500.000,00   22.500.000,00 

          Функција 451: 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0005:       

        01 Приходи из буџета 22.500.000,00   22.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0005: 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 

                  

    0601-0006 Паркинг сервис     

      411   Општи економски и комерцијални послови       
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        424 Специјализоване услуге 31.000.000,00   31.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 411:       

        01 Приходи из буџета 31.000.000,00   31.000.000,00 

          Функција 411: 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0006:       

        01 Приходи из буџета 31.000.000,00   31.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0006: 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 

                  

    0601-0014 Остале комуналне услуге     

      490   Економски послови некласификовани на другом 

месту       

        424 Специјализоване услуге-апропријација је намењена 

за функционисање азила 5.500.000,00   5.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 5.500.000,00   5.500.000,00 

          Функција 490: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0014:       

        01 Приходи из буџета 5.500.000,00   5.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0014: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 2:       

        01 Приходи из буџета 116.500.000,00   116.500.000,00 

          Свега за Програм 2: 116.500.000,00 0,00 116.500.000,00 

                  

    1501   ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ       

    1501-0005 Финансијска подршка 

локалном економском 

развоју     

      490   Економски послови некласификовани на другом 

месту       
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        4511 Субвенције јавним нефинансијским 

организацијама-апропријација је намењена 

субвенцијама за запошљавање 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију490:       

        01 Приходи из буџета 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Функција 490: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1501-0005:       

        01 Приходи из буџета 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1501-0005: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 3:       

        01 Приходи из буџета 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Свега за Програм 3: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

                  

    1502   ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0002 Туристичка промоција     

      473   Туризам       

        424 Специјализоване услуге 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Функција 473: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1502-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0002: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 4:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Свега за Програм 4: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                  

    0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       



Страна 80 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
. 

К
л

а
с.

 

Ф
у

н
к

ц
и

ја
 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис Средства из буџета 
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Укупна јавна 
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    0101-0002 Подстицаји 

пољопривредној 

производњи     

      421   Пољопривреда       

        4511 Текуће  субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама -апропријација је 

намењена субвенцијама за JП Агроразвој 3.000.000,00   3.000.000,00 

        4511 Текуће  субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама  -апропријација је 

намењена субвенцијама за пољопривреду 8.000.000,00   8.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 421:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Функција 421: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0101-0002:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0101-0002: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 5:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Свега за Програм 5: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

    0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

                  

    0401-0002 Управљање комуналним 

отпадом      

      510   Управљање комуналним отпадом        

        424 Специјализоване услуге-апропријација је намењена 

отклањању дивљих депонија 3.000.000,00   3.000.000,00 

        4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама  -апропријација је 

намењена текућој субвенцији Привредном друштву 

Еко- Тамнава 1.650.000,00   1.650.000,00 
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Средства из 

осталих извора 
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        4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама -апропријација је 

намењена субвенцији Привредном друштву Еко- 

Тамнава  850.000,00   850.000,00  

        512 Машине и опрема-апропријација намењена за 

набавку линије за селекцију отпада и припадајуће 

опреме, ЈКП "Видрак" 20.000.000,00   20.000.000,00 

        512 Машине и опрема-апропријација намењена за 

набавку аутоматске решетке, ЈКП "Водовод" 6.500.000,00   6.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 32.000.000,00   32.000.000,00 

          Функција 510: 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0401-0002:       

        01 Приходи из буџета 32.000.000,00   32.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0002: 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

                  

    0401-0003 Праћење квалитета 

елемената животне 

средине     

      560   Заштита животне средине некласификоване на другом месту     

        424 Специјализоване услуге- апропријација се односи 

на мерење загађености ваздуха, буке и израду плана  1.150.000,00   1.150.000,00 

        512 Машине и опрема- апропријација ће се користити за 

опремање ЈКП Топлане 9.500.000,00   9.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 1.150.000,00   1.150.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.500.000,00   9.500.000,00 

          Функција 560: 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0401-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.150.000,00   1.150.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.500.000,00   9.500.000,00 
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          Свега за програмску активност 0401-0003: 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 

                  

    0401-0004 Заштита природних 

вредности и унапређење 

подручја са природним 

својствима     

      540   Заштита биљног и животињског света и 

крајолика       

        481 Дотације невладиним организацијама-

апропријација ће се користити за реализацију 

програма ЕКОД Градац 350.000,00   350.000,00 

          Извори финансирања за функцију 540:       

        01 Приходи из буџета 350.000,00   350.000,00 

          Функција 540: 350.000,00 0,00 350.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0401-0004:       

        01 Приходи из буџета 350.000,00   350.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0004: 350.000,00 0,00 350.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 6:       

        01 Приходи из буџета 33.500.000,00   33.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.500.000,00   9.500.000,00 

          Свега за Програм 6: 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 

                  

    0701   ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    0701-П1   Пројекат: Безбедност у саобраћају       

      350   Истраживање и развој       

        424 Специјализоване услуге -апропријација ће се 

користити за финансирање  мера унапређења 

безбедности у саобраћају 4.500.000,00   4.500.000,00 

        512 Машине и опрема -апропријација ће се користити за 

опремање јединица саобраћајне полиције 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 350:       
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        01 Приходи из буџета 5.500.000,00   5.500.000,00 

          Функција 350: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 0701-П1:       

        01 Приходи из буџета 5.500.000,00   5.500.000,00 

          Свега за пројекат 0701-П1: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 7:       

        01 Приходи из буџета 5.500.000,00   5.500.000,00 

          Свега за Програм 7: 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 1:       

        01 Приходи из буџета 342.204.441,00   342.204.441,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.500.000,00   9.500.000,00 

          Свега за Главу 1: 351.704.441,00 0,00 351.704.441,00 

                  

4 2       ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602   Опште услуге јавне управе       

    0602-0010 Резерве     

      130   Опште услуге        

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 900.000,00   900.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 165.000,00   165.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 80.000,00   80.000,00 

        421 Стални трошкови 100.000,00   100.000,00 

        422 Трошкови путовања 50.000,00   50.000,00 

        423 Услуге по уговору 600.000,00   600.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00   100.000,00 

        426 Материјал 150.000,00   150.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 320.599,00   320.599,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600.000,00   600.000,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 3.065.599,00   3.065.599,00 

          Функција 130: 3.065.599,00 0,00 3.065.599,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0010:       

        01 Приходи из буџета 3.065.599,00   3.065.599,00 

          Свега за програмску активност 0602-0010: 3.065.599,00 0,00 3.065.599,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 3.065.599,00   3.065.599,00 

        06 Донације од међународних организација 0,00  0,00 0,00 

          Свега за Програм 15: 3.065.599,00 0,00 3.065.599,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 2:       

        01 Приходи из буџета 3.065.599,00   3.065.599,00 

          Свега за Главу 2: 3.065.599,00 0,00 3.065.599,00 

                  

4 3               

    1502   ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001 Управљањем развојем 

туризма     

      473   Туризам       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.115.500,00 154.000,00 3.269.500,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 558.656,00 28.000,00 586.656,00 

        413 Накнаде у натури   24.000,00 24.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 130.000,00   130.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 132.404,00 0,00 132.404,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 133.000,00 0,00 133.000,00 

        421 Стални трошкови 841.000,00 17.000,00 858.000,00 

        423 Услуге по уговору 655.000,00 560.000,00 1.215.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 0,00 50.000,00 

        426 Материјал 95.000,00 20.000,00 115.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 410.440,00 18.000,00 428.440,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000,00 5.000,00 35.000,00 

        512 Машине и опрема 60.000,00 50.000,00 110.000,00 
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        523 Залихе робе за даљу продају   360.000,00 360.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 6.211.000,00   6.211.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.166.000,00 1.166.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   70.000,00 70.000,00 

          Функција 473: 6.211.000,00 1.236.000,00 7.447.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1502-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.211.000,00   6.211.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.166.000,00 1.166.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   70.000,00 70.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0001: 6.211.000,00 1.236.000,00 7.447.000,00 

                  

    1502-0002 Туристичка промоција     

      473   Туризам       

        421 Стални трошкови 396.000,00   396.000,00 

        422 Трошкови путовања 236.000,00   236.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.641.000,00 144.000,00 1.785.000,00 

        426 Материјал 60.000,00   60.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 2.333.000,00   2.333.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   144.000,00 144.000,00 

          Функција 473: 2.333.000,00 144.000,00 2.477.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1502-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.333.000,00   2.333.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   144.000,00 144.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0002: 2.333.000,00 144.000,00 2.477.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 4:       

        01 Приходи из буџета 8.544.000,00   8.544.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.310.000,00 1.310.000,00 
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        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   70.000,00 70.000,00 

          Свега за Програм 4: 8.544.000,00 1.380.000,00 9.924.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 3:       

        01 Приходи из буџета 8.544.000,00   8.544.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.310.000,00 1.310.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   70.000,00 70.000,00 

          Свега за Главу 3: 8.544.000,00 1.380.000,00 9.924.000,00 

                  

4 4       ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЕ ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ВАЉЕВА   

    1101   ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ     

    1101-0001 Уређивање грађевинског 

земљишта     

      410   Општи економски и комерцијални послови       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 32.000.000,00   32.000.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.728.000,00   5.728.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 1.400.000,00   1.400.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000,00   1.100.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00   500.000,00 

        421 Стални трошкови 5.445.000,00   5.445.000,00 

        422 Трошкови путовања 550.000,00   550.000,00 

        423 Услуге по уговору 4.858.800,00   4.858.800,00 

        424 Специјализоване услуге 200.000,00   200.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 1.500.000,00   1.500.000,00 

        426 Материјал 3.565.000,00   3.565.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 4.000.000,00   4.000.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000,00   150.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300.000,00   300.000,00 

        485 Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 300.000,00   300.000,00 

        512 Машине и опрема 600.000,00   600.000,00 

        515 Нематеријална имовина 600.000,00   600.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 410:       

        01 Приходи из буџета 62.796.800,00   62.796.800,00 

          Функција 410: 62.796.800,00 0,00 62.796.800,00 

                  

      620   Развој заједнице       

        424 Специјализоване услуге-трошкови израде 

урбанистичких планова  3.500.000,00   3.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Функција 620: 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1101-0001:       

        01 Приходи из буџета 66.296.800,00   66.296.800,00 

          Свега за програмску активност 1101-0001: 66.296.800,00 0,00 66.296.800,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 1:       

        01 Приходи из буџета 66.296.800,00   66.296.800,00 

          Свега за Програм 1: 66.296.800,00 0,00 66.296.800,00 

                  

    0601   ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ       

    0601-0001   Водоснабдевање     

      630   Водоснабдевање       

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се 

реализовати за изградњу водовода Ђердапска -

Рађево село , Ваљево-Бранковина , Кличевац-Д. 

Грабовица, Лукавац-Дивци , Забрдица ,сеоски 

водоводи, артеријски бунари , истражне радове за 

решавање водоснабдевања на Дивчибарама   68.000.000,00   68.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 630:       

        01 Приходи из буџета 68.000.000,00   68.000.000,00 

          Функција 630: 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0001:       
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        01 Приходи из буџета 68.000.000,00   68.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0001: 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 

                  

    0601-0002   Управљање отпадним 

водама     

      520   Управљање отпадним водама       

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000,00   50.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се 

користити  за пројектовање канализационе мреже 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 520:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

          Функција 520: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                  

      560   Заштита животне средине       

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација је 

намењена проширењу канализационе мреже 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Функција 560: 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 7.000.000,00   7.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0002: 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 

                  

    0601-0003   Одржавање депонија     

      560   Заштита животне средине       

        425 Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се 

користити за санацију депоније 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 0,00   0,00 
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        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Функција 560: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0003:       

        01 Приходи из буџета 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.000.000,00   4.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0003: 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 

                  

    0601-0008   Јавна хигијена     

      510   Управљање отпада       

        421 Стални трошкови--апропријација ће се користити за 

дератизацију, дезинсекцију, чишћење и прање 

јавних површина 42.400.000,00   42.400.000,00 

          Извори финансирања за функцију510:       

        01 Приходи из буџета 42.400.000,00   42.400.000,00 

          Функција 510: 42.400.000,00 0,00 42.400.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0008:       

        01 Приходи из буџета 42.400.000,00   42.400.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0008: 42.400.000,00 0,00 42.400.000,00 

                  

    0601-0009   Уређење и одржавање 

зеленила     

      550   Заштита животне средине       

        424 Специјализоване услуге-апропријација ће се 

користити за одржавање зелених површина и 

градског зеленила 33.600.000,00   33.600.000,00 

          Извори финансирања за функцију 550:       

        01 Приходи из буџета 33.600.000,00   33.600.000,00 

          Функција 550: 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 

                  

      560   Заштита животне средине       
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        424 Специјализоване услуге-апропријација ће се 

користити за уклањање амброзије и саднице за 

озелењавање јавних површина 8.000.000,00   8.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 5.500.000,00   5.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.500.000,00   2.500.000,00 

          Функција 560: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0009:       

        01 Приходи из буџета 39.100.000,00   39.100.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.500.000,00   2.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0009: 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 

                  

    0601-0010   Јавна расвета     

      640   Улична расвета       

        421 Стални трошкови 56.000.000,00   56.000.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 9.000.000,00   9.000.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000,00   100.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 14.550.000,00   14.550.000,00 

          Извори финансирања за функцију 640:       

        01 Приходи из буџета 79.650.000,00   79.650.000,00 

          Функција 640: 79.650.000,00 0,00 79.650.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0601-0010:       

        01 Приходи из буџета 79.650.000,00   79.650.000,00 

          Свега за програмску активност 0601-0010: 79.650.000,00 0,00 79.650.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 2:       

        01 Приходи из буџета 230.200.000,00   230.200.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 13.500.000,00   13.500.000,00 

          Свега за Програм 2: 243.700.000,00 0,00 243.700.000,00 
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    1501   ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ       

    1501-0002 Унапређење привредног 

амбијента     

      620   Развој заједнице       

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се 

користити за комунално опремање индустријске 

зоне 20.000.000,00   20.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 20.000.000,00   20.000.000,00 

          Функција 620: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1501-0002:       

        01 Приходи из буџета 20.000.000,00   20.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1501-0002: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 3:       

        01 Приходи из буџета 20.000.000,00   20.000.000,00 

          Свега за Програм 3: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 

                  

    1502   ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    1502-0001 Управљање развојем 

туризма     

      620   Развој заједнице       

        511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00   20.000.000,00 

        512 Машине и опрема 3.600.000,00   3.600.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 23.600.000,00   23.600.000,00 

          Функција 620: 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

1502-0001:       

        01 Приходи из буџета 23.600.000,00   23.600.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0001: 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 4:       

        01 Приходи из буџета 23.600.000,00   23.600.000,00 

          Свега за Програм 4: 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 

                  

    0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101-0003 Рурални развој     

      421   Пољопривреда       

        425 Текуће поправке и одржавање-апропријација је 

намењена уређењу атарских путева 840.000,00   840.000,00 

          Извори финансирања за функцију 421:       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 440.000,00   440.000,00 

          Функција 421: 840.000,00 0,00 840.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0101-0003:       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 440.000,00   440.000,00 

          Свега за програмску активност 0101-0003: 840.000,00 0,00 840.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 5:       

        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 440.000,00   440.000,00 

          Свега за Програм 5: 840.000,00 0,00 840.000,00 

                  

    0701   ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА       

    0701-0001   Управљање саобраћајном 

инфраструктуром     

      451   Друмски саобраћај       

        421 Стални трошкови 1.000.000,00   1.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге-апропријација ће се 

користити  за редовно одржавање улица 20.700.000,00   20.700.000,00 
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        425 Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се 

користити за текуће одржавање улица 77.400.000,00   77.400.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25.000,00   25.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се 

користити за пројектовање, реконструкцију и 

изградњу улица 139.100.000,00   139.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 451:       

        01 Приходи из буџета 138.225.000,00   138.225.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 100.000.000,00   100.000.000,00 

          Функција 451: 238.225.000,00 0,00 238.225.000,00 

                  

      350   Јавни ред и безбедност       

        425 Текуће поправке и одржавање 13.500.000,00   13.500.000,00 

        512 Машине и опрема 8.000.000,00   8.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 350:       

        01 Приходи из буџета 11.500.000,00   11.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.000.000,00   10.000.000,00 

          Функција 350: 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 

                  

      360   Јавни ред и безбедност       

        425 Текуће поправке и одржавање-апропријација је 

намењена отклањању последица елементарних 

непогода 45.000.000,00   45.000.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација је 

намењена изградњи мостова и других саобраћајних 

објеката 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 360:       

        01 Приходи из буџета 30.000.000,00   30.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30.000.000,00   30.000.000,00 

          Функција 360: 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0701-0001:       
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        01 Приходи из буџета 179.725.000,00   179.725.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 140.000.000,00   140.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0701-0001: 319.725.000,00 0,00 319.725.000,00 

                  

    0701-0002  Одржавање путева     

      451   Друмски саобраћај       

        424 Специјализоване услуге-апропријација је намењена 

зимском одржавању путева  и геодетским услугама 10.600.000,00   10.600.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се 

користити редовном одржавању путне 

инфраструктуре 43.800.000,00   43.800.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 25.000,00   25.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се 

користити за пројектовање путева, реконструкцију 

и изградњу мостова на путевима 96.000.000,00   96.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 451:       

        01 Приходи из буџета 43.865.000,00   43.865.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 106.560.000,00   106.560.000,00 

          Функција 451: 150.425.000,00 0,00 150.425.000,00 

                  

      560   Заштита животне средине       

        424 Специјализоване услуге-апропријација је намењена 

чишћењу канала  у путном појасу 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Функција 560: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0701-0002:       

        01 Приходи из буџета 46.865.000,00   46.865.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 106.560.000,00 0,00 106.560.000,00 

          Свега за програмску активност 0701-0002: 153.425.000,00 0,00 153.425.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 7:       

        01 Приходи из буџета 226.590.000,00   226.590.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00   0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0,00   0,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 246.560.000,00 0,00 246.560.000,00 

          Свега за Програм 7: 473.150.000,00 0,00 473.150.000,00 

                  

    2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

    2002-П1     Пројекат: Изградња ОШ Милован Глишић       

      912   Основно образовање       

        511 Зграде и грађевински објекти 45.000.000,00   45.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 45.000.000,00   45.000.000,00 

          Функција 620: 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 2002-П1:       

        01 Приходи из буџета 45.000.000,00   45.000.000,00 

          Свега за пројекат 2002-П1: 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 45.000.000,00   45.000.000,00 

          Свега за Програм 9: 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 

                  

    0901   ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 

ЗАШТИТА       

    0901-0002 Прихватилишта, 

прихватне станице и 

друге врсте смештаја     

      070   Социјална помоћ угроженом становништву       
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        511 Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се 

користити за усаглашавање пројекта започетог 

објекта социјалног становања и за израду пројекта 

партерног уређења, опремања и лифта 

Геронтолошког центра у Ваљеву 2.700.000,00   2.700.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 2.700.000,00   2.700.000,00 

          Функција 070: 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0901-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.700.000,00   2.700.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0002: 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 11:       

        01 Приходи из буџета 2.700.000,00   2.700.000,00 

          Свега за Програм 11: 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 

                  

    1301   ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ       

    1301-0003 Одржавање спортске 

инфраструктуре     

      620   Развој заједнице       

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000,00   100.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 62.000.000,00   62.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 62.100.000,00   62.100.000,00 

          Функција 620: 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

1301-0003:       

        01 Приходи из буџета 62.100.000,00   62.100.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0003: 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 
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          Извори финансирања за Програм 14:       

        01 Приходи из буџета 62.100.000,00   62.100.000,00 

          Свега за Програм 14: 62.100.000,00 0,00 62.100.000,00 

                  

    0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0002 Месне заједнице     

      070   Развој заједнице       

        511 Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се 

користити за пројектовање и изградњу објеката за 

потребе месних заједница и градске куће на 

Дивчибарама 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Функција 070: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0002:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0002: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Свега за Програм 15: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 4:       

        01 Приходи из буџета 687.886.800,00   687.886.800,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 260.500.000,00 0,00 260.500.000,00 

          Свега за Главу 4: 948.386.800,00 0,00 948.386.800,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 4:       

        01 Приходи из буџета 1.041.700.840,00   1.041.700.840,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.310.000,00 1.310.000,00 
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        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 270.000.000,00 70.000,00 270.070.000,00 

          Свега за Раздео 4: 1.311.700.840,00 1.380.000,00 1.313.080.840,00 

                  

5         ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

  1               

    0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    0602-0004 Заједничко јавно 

правобранилаштво     

      330   Судови       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.100.000,00   4.100.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 740.000,00   740.000,00 

        413 Накнаде у натури 0,00   0,00 

        414 Социјална давања запосленима 399.050,00   399.050,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 260.000,00   260.000,00 

        421 Стални трошкови 200.000,00   200.000,00 

        422 Трошкови путовања 100.000,00   100.000,00 

        423 Услуге по уговору 40.000,00   40.000,00 

        426 Материјал 100.000,00   100.000,00 

        465 Остале донације, дотације и трансфери 451.000,00   451.000,00 

        512 Машине и опрема 50.000,00   50.000,00 

        515 Нематеријална имовина 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 330:       

        01 Приходи из буџета 6.640.050,00   6.640.050,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Функција 330: 6.640.050,00 0,00 6.640.050,00 

          Извори финансирања за програмску активност 

0602-0004:       

        01 Приходи из буџета 6.640.050,00   6.640.050,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за програмску активност 0602-0004: 6.640.050,00 0,00 6.640.050,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       
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        01 Приходи из буџета 6.640.050,00   6.640.050,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за Програм 15: 6.640.050,00 0,00 6.640.050,00 

                  

          Извори финансирања за Главу 1:       

        01 Приходи из буџета 6.640.050,00   6.640.050,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   0,00 0,00 

          Свега за Главу 1: 6.640.050,00 0,00 6.640.050,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 5:       

        01 Приходи из буџета 6.640.050,00   6.640.050,00 

          Свега за Раздео 5: 6.640.050,00 0,00 6.640.050,00 

                  

          Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:       

        01 Приходи из буџета 2.353.000.000,00 0,00  2.353.000.000,00 

        03 Социјални доприноси 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника 0,00 175.397.800,00 175.397.800,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 33.045.000,00 33.045.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 0,00 9.110.000,00 9.110.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 270.000.000,00 3.437.000,00 273.437.000,00 

        
∑ Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 2.623.000.000,00 222.639.800,00 2.845.639.800,00 
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Члан 10. 

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима: 
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Програм/ 

Прог. 

актив./  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1101 Програм 1.  

Локални развој и 

просторно 

планирање 

1. Развој локалне заједнице у 

складу са усвојеном 

стратегијом развоја 

1.Повећање покривености 

територије планском 

документацијом 

да да да да 75.296.800 

1101-0001 Стратешко, 

просторно и 

урбанистичко 

планирање 

1. Израда планске и 

урбанистичко-техничке 

документације 

1. Број усвојених планова 

генералне регулације у односу 

на број предвиђених 

30% 50% 80% 100% 75.296.800 

2. Број израђених планова 

генералне регулације 

3 5 4 4 

2. Исплата зарада запосленима 

и накнада материјалних 

трошкова Дирекције 

1. Коначне исплате зараде 

најкасније до краја текућег 

месеца за претходни 

да да да да 

0601 Програм 2.  

Комунална 

делатност 

1. Ефикасно и рационално 

спровођење комуналне 

делатности 

1. Степен наплате 

комуналних услуга 

68% 75% 80% 85% 360.200.000 

0601-0001 Водоснабдевање 2.Максимална могућа 

покривеност корисника и 

територије услугама 

водоснабдевања 

1. Проценат покривености 

територије услугама 

водоснабдевања (мерено кроз 

број насеља у односу на 

укупан број насеља) 

92% 93% 94% 95% 97.000.000 
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0601-0002 Управљање 

отпадним водама   

1. Максимална могућа 

покривеност и територије  

услугама уклањања отпадних 

вода 

1. Број изграђених  идејних  и 

главних пројеката фекалне 

канализације 

5 5 5 5 8.050.000 

2.Број улица у којима ће бити 

изграђена фекална 

канализација 

5 5 5 5 

2. Ефикасно и рационално 

спровођење и уклањање 

отпадних вода и минималан 

негативан утицај на животни 

средину 

1. Израђен пројекат 

канализационе мреже 

да да да да 

0601-0003 Одржавање 

депонија 

1.Ефикасно и рационално 

спровођење уклањања чврстог 

отпада и минималан негативан 

утицај на животну средину 

1.Остварени расходи за 

пружање услуга санације 

депоније 

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

0601-0004 Даљинско грејање 1. Оптимална покривеност 

територије даљинским грејањем 

1. Степен покривености 

корисника услугом даљинског 

грејања (број услужених 

домаћинстава у односу на 

укупан број у граду/општини) 

15% 15% 15% 15% 28.500.000 

0601-0005 Јавни превоз 1.Адекватан квалитет пружених 

услуга јавног превоза 

1.Остварени приход по 

пређеном километру дин/км 

89.56 дин/км 94 дин/км 98.7 дин/км 103.7 дин/км 22.500.000 

2.Економски потребан приход 

по пређеном километру 

дин/км 

119.23 дин/км 125.2 дин/км 131.4 дин/км 138 дин/км 

0601-0006 Паркинг сервис 1.Адекватан квалитет пружених 

услуга паркинг сервиса 

1. Број паркинг места на 

којима  се врши услуга 

наплате 

1.560 1.850 1.850 1.850 31.000.000 
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Пројекат 

0601-0008 Јавна хигијена 1. Ефикасно и рационално 

спровођење одржавања чистоће 

јавних површина и минималан 

негативан утицај на животну 

средину 

1. Остварени расходи за 

пружање услуга одржавања 

чистоће јавно-прометних 

површина 

35.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42.400.000 

0601-0009 Уређење и 

одржавање 

зеленила 

1. Ефикасно и рационално 

спровођење одржавања јавних 

зелених површина и минималан 

негативан утицај на животну 

средину 

1. Степен извршења годишњег 

програма уређења  и 

одржавања јавних зелених 

површина 

100% 100% 100% 100% 41.600.000 

0601-0010 Јавна расвета 1. Адекватан квалитет 

пружених услуга јавне расвете 

1. Укупан број светиљки које 

су замењене савременијим 

1.500 1.500 1.500 1.500 79.650.000 

0601-0014 Остале комуналне 

услуге 

1.Обезбеђење услова за 

задовољење других комуналних 

потреба грађана 

1. Висина накнаде штете за 

уједе паса и мачака луталица 

10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 5.500.000 

1501 Програм 3.  

Локални 

економски развој 

1. Повећање запослености на 

територији града/општине 

1. Број активних предузећа 1.070 1.070 1.070 1.070 35.000.000 

1501-0002 Унапређење 

привредног 

амбијента 

1.Реализација браунфилд 

локација за покретање 

привредних активности 

1. Број предузећа отворених 

кроз  ревитализацију 

браунфилд локација за 

покретање привредних 

активности 

4 3 2 2 20.000.000 

1501-0005 Финансијска 

подршка локалном 

економском 

развоју 

1. Успостављање механизма за 

финансијску подршку 

запошљавању кроз подстицаје 

локалне самоуправе 

1. Број спроведених мера 

активне политике 

запошљавања кроз 

финансијске подстицаје 

локалне самоуправе 

4 4 4 4 15.000.000 
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1502 Програм 4.  

Развој туризма 

1.Усвојеност и испуњење 

циљева дефинисаних  у 

релевантној стратегији која 

се односи на туризам  

1. Усвојен програм развоја 

туризма на локалу 

не да да да 33.644.000 

2. Укупан број ноћења 

(домаћи и страни гости) 

120000 125000 130000 135000 

1502-0001 Управљање 

развојем туризма 

1. Повећање информисаности о 

временским приликама у 

туристичком центру Дивчибаре 

1. Број послатих метео 

извештаја 

0 200 365 365 29.811.000 

2. Повећање квалитета 

туристичких услуга које се 

пружају на територији 

гада/општине 

1. Број регистрованих кревета 

у хотелским објектима 

653 700 750 800 

1502-0002 Туристичка 

промоција 

1.Адекватна промоција 

туристичке понуде 

града/општине на циљаним 

тржиштима 

1. Број догађаја који 

промовишу туристичку 

понуду града у земљи и 

иностранству на којима 

учествује ТОВ 

7 9 11 12 3.833.000 

2.Број пропагандног 

материјала дистрибуираног 

инфо центра ТОС-а 

10 11 12 14 

0101 Програм 5.  

Развој 

пољопривреде 

1.Спровођење усвојене 

пољопривредне политике и 

политике руралног развоја на 

подручју локалне самоуправе  

1.Усвојени програми развоја 

пољопривреде и руралног 

развоја 

да да да да 11.840.000 

0101-0002 Подстицаји 

пољопривредној 

производњи 

1. Изградња одрживог, 

ефикасног и конкурентног 

пољопривредног сектора 

1.Одобрени програм локалних 

подстицаја од стране 

надлежног министарства 

да да да да 11.000.000 

2. Изградња одрживог, 

ефикасног и континуираног 

пољопривредног сектора 

да да да да 

0101-0003 Рурални развој 1.Развој одговарајућих 

економских услова у сеоским 

1.Проценат буџетских 

средстава који се издваја за 

0,04% 0,03% 0,03% 0,03% 840.000 
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Програм/ 

Прог. 

актив./  

Пројекат 

срединама уређење некатегорисаних 

путева 

0401 Програм 6. 

Заштита животне 

средине 

1.Унапређење квалитета 

животне средине 

Усвојени стратешки  и 

оперативни планови из 

области заштите животне 

средине 

1,90% 2,20% 2,30% 2,30% 43.000.000 

0401-0002 Управљање  

комуналним 

отпадом 

1. Испуњење обавеза у складу 

са законима у домену постојања 

стратешких и оперативних 

планова као и мера заштите 

1.Усвојен програм коришћења 

и заштите природних 

вредности и програм заштите 

природних добара 

да да да да 32.000.000 

2. Количина отпада уклоњеног 

са дивљих депонија 

1500м3 3000м3 3500м3 5000м3 

0401-

0003  

Праћење  

квалитета 

елемената животне 

средине  

1.Спровођење редовних мерења 

на територији града и испуњење 

обавеза у складу са законима у 

домену извештавања према 

Агенцији и држави 

1.Број спроведених редовних 

мерења квалитета елемената 

животне средине (ваздуха, 

воде, земљишта) 

12 12 12 12 10.650.000 

2.Контрола квалитета елемената 

животне средине 

1.Проценат смањења штетних 

материја у ваздуху 

15 12 10 10 

0401-0004 Заштита 

природних 

вредности и 

унапређење 

подручја са 

природним 

својствима 

1.Испуњење обавеза у складу са 

законима  у домену постојања 

стратешких и оперативних 

планова као и мера заштите 

1.Број реализованих програма 1 1 1 1 350.000 

0701 Програм 7.  

Путна 

инфраструктура 

1.Развијеност путне 

инфраструктуре у контексту 

доприноса социо-економском 

развоју 

1.Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности града у км 

17,6 18 18 18 478.650.000 

 0701-

0001 

Управљање 

саобраћајном 

1.Повећање путне мреже и 

адекватна покривеност 

1.Број насеља до којих не 

постоји приступ асфалтним 

0 0 0 0 319.725.000 
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инфраструктуром територије града путевима 

2.Број километара 

новоизграђених улица 

6,88 6,88 6,88 6,88 

 0701-

0002 

Одржавање путева 1.Повећање путне мреже и 

адекватна покривеност 

територије града 

1.Број километара 

новоизграђених  путева 

10,7 10,7 10,7 10,7 153.425.000 

2. Повећање опште безбедности 

у путном појасу 

1.Број километара очишћених 

канала 

5 3 3 2 

 0701-П1 Пројекат: 

Безбедност у 

саобраћају 

1. Побољшање параметара 

безбедности саобраћаја 

1. Број саобраћајних незгода 517 400 300 250 5.500.000 

2001 Програм 8.  

Предшколско 

васпитање 

1.Повећање обухвата деце 

предшколским васпитањем и  

образовањем 

1. Број деце који је уписан у 

предшколске установе у 

односу на укупан број деце у 

граду/општини (јаслена 

група, предшколска група и 

ППП) 

21.2% 42%  

100% 

22%   44%  

100% 

23%  45%  

100% 

23.5%   45%  

100% 

273.325.000 

2.Унапређење доступности 

предшколског васпитања за 

децу из осетљивих група 

1. Проценат деце са 

додатним образовним 

потребама која су укључена 

у редовне програме ПОВ у 

односу на укупан број деце 

22,6% 23% 24% 24% 

            

 2001-

0001 

Функционисање 

предшколских 

установа  

1. Обезбеђени адекватни  

услови за васпитно-образовни 

рад са децом уз повећан 

обухват 

1. Просечан број деце у групи 

(јасле) 

17,4 16,4 16,1 16 273.325.000 
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2. Просечан број деце у групи 

(предшколска) 

25,2 24,9 24,7 24,5 

3.Просечан број деце у групи 

(ППП) 

27,8 27,3 26,5 26 

2002 Програм 9.  

Основно 

образовање 

1. Потпуни обухват основним  

образовањем и  васпитањем 

1. Обухват деце основним 

образовањем (разложено 

према полу) 

3330м        

3082ж 

3361м        

3127ж 

3347м     3127ж 3352м       

3134ж 

226.705.500 

2002-0001 Функционисање 

основних школа 

1. Обезбеђени прописани 

услови за васпитно - образовни 

рад са децом у основним 

школама  

1. Просечан број ученика по 

одељењу  

8м          8ж 8м             8ж 8м             8ж 8м            8ж 181.705.500 

 2.Повећање доступности и 

приступачности основног 

1. Проценат објеката 

прилагођених деци са 

6,25% 6,25% 6,25% 6,25%   
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 2002-П1 Пројекат: 

Изградња ОШ 

Милован Глишић 

1. Обезбеђени прописани 

услови за васпитно -образовни 

рад са децом у основним 

школама 

1.Број школских објеката 15 16 16 16 45.000.000 

2003 Програм 10. 

Средње 

образовање 

1. Повећање обухвата 

средњошколског образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем (разложен по 

разредима и полу) 

I - 509м    542ж I - 514м   546ж I - 515м   535ж I - 520м   514ж 69.248.000 

II - 430м    

459ж 

II - 425м   520ж II - 436м   524ж II - 431м   512ж 

III - 427м    

514ж 

III - 444м   

479ж 

III - 439м   

540ж 

III - 499м   

543ж 

IV - 411м    

514ж 

IV - 435м   

511ж 

IV - 426м   

498ж 

IV - 445м   

538ж 

2. Унапређивање доступности 

средњег образовања 

1.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом у 

односу на укупан број 

објеката средњих школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 2 од 6 

  

              

 2003-

0001 

Функционисање 

средњих школа 

1. Унапређење квалитета 

образовања у средњим школама 

1. Број ученика који похађају 

ваннаставне активности у 

односу на укупан број 

ученика 

1717 / 3875 1765 / 3910 1810 / 3910  1850 / 3930 69.248.000 

0901 Програм 11.  1. Развој услуга социјалне 1. Укупан број корисника 301 345 400 457 142.343.803 
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Социјална  и 

дечја заштита 

заштите које су у мандату 

града/општине којима се 

доприноси унапређењу 

положаја грађана који 

припадају угроженим 

групама 

ванинституционалних 

услуга социјалне заштите 

2. Унапређење положаја 

грађана који припадају 

угроженим групама 

обезбеђивањем мера 

материјалне подршке 

1. Проценат (или номинални 

износ) буџетских издавања 

за мере материјалне 

подршке грађана 

5,35% 4,64% 5,59% 5,77% 

 0901-

0001 

Социјалне помоћи 1. Унапређење заштите 

сиромашних 

1. Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде и 

помоћ у натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на укупан 

број грађана 

70,00% 0,81% 0,81% 0,80% 64.601.090 

 0901-

0002 

Прихватилишта, 

прихватне станице 

и друге врсте 

смештаја 

1. Подршка спровођењу и 

развоју дневних услуга у 

заједници 

1. Број лица која су боравила у 

прихватилишту 

15 16 16 17 4.222.000 

0901-

0003  

Подршка социо-

хуманитарним 

организацијама 

1. Подстицање развоја 

разноврсних социјалних услуга 

у заједници и укључивање у 

сверз пружања што више 

различитих социјалних актера 

1. Број 

удружења/хуманитарних 

организација које добијају 

средства из буџета 

града/општине 

10 10 10 10 7.000.000 
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0901-

0004  

Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне услуге 

Подршка развоју мреже 

ванинституционалне услуге 

социјалне заштите предвиђене 

Одлуком о социјалној заштити 

и Закону о социјалној заштити 

1. Број услуга социјалне 

заштите предвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити 

4 7 7 8 20.920.713 

2. Број корисника дневних 

услуга у заједници у односу 

на укупан број грађана 

0,33% 0,37% 0,43% 0,49% 

 0901-

0005 

Активности 

Црвеног крста 

1. Социјално деловање - 

олакшавање људске патње 

пружањем неопходне ургентне 

помоћи лицима у невољу, 

развијањем солидарности међу 

људима, организовањем 

различитих облика помоћи 

1. Број акција на прикупљању 

различитих брста помоћи 

39 41 43 44 1.900.000 

 0901-

0006 

Дечија заштита 2.Унапређење популационе 

политике 

2. Проценат буџетских 

издвајања за локалне мере 

популационе политике 

1,46% 1,86% 1,90% 2,00% 43.700.000 

1801 Програм 12.  

Примарна 

здравствена 

заштита 

1. Унапређивање квалитета 

живота становника града 

1. Број лекара на 1000 

становника - здравствена 

заштита одраслог 

становништва 

0,581 0,584 0,588 0,592 16.246.560 
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Програм/ 

Прог. 

актив./  

Пројекат 

1801-

0001  

Функционисање 

установа примарне 

здравствене 

заштите 

1. Унапређење ефикасности 

примарне здравствене заштите 

1. Годишњи ниво (проценат) 

реализације планова 

инвестирања и опремања 

установа здравствене заштите 

на нивоу града/општине 

100% 100% 100% 100% 16.246.560 

1201 Програм 13.  

Развој културе 

1. Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета културне 

инфраструктуре 

1. Укупан број посетилаца 

на свим културним 

догађајима који су одржани 

297.800 312.000 324.500 337.000 118.869.500 

1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Матична 

библиотека 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

7% 10% 10% 10% 20.383.000 

1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Народни 

музеј 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

67% 66% 65% 65% 21.443.000 

1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Завод за 

заштиту 

споменика културе 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

72,86% 72,61% 71,57% 71,57% 15.790.500 

1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Међуопштински 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

4,50% 4,60% 4,60% 4,60% 13.060.000 



Страна 111    Службени гласник града Ваљева  28.  децембар  2015. године Број  10 

Шифра 

Назив Циљ Назив индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 у
 

б
а

зн
о

ј 

г
о

д
и

н
и

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

(2
0

1
5

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

ед
н

о
ст

 

(2
0

1
6

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

ед
н

о
ст

 

(2
0

1
7

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 

в
р

ед
н

о
ст

 

(2
0

1
8

) 

Укупна 

средства 

Програм/ 
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1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Центар за 

културу 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

33% 35,35% 35,35% 35,35% 23.215.000 

1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Модерна 

галерија 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

36,63% 36,62% 36,62% 36,62% 3.292.000 

1201-

0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

1. Подстицање развоја културе 

кроз  јачање капацитета 

установа културе 

1. Проценат учешћа издвајања 

за културне програме у буџету 

установа културе  

15,21% 13,47% 14,66% 14,98% 3.555.000 

 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву- 

Матична 

библиотека 

1. Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

50 50 50 50 1.180.000 

 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

Народни музеј 

1.  Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

12 14 16 17 576.000 
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 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

Завод за заштиту  

споменика 

1.  Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

3 4 4 4 400.000 

 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

Међуопштински 

историјски архив 

1. Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

1 1 1 1 290.000 

 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

Центар за културу 

1.  Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

200 200 250 250 2.170.000 

 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

Модерна галерија 

1. Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

10 10 10 10 1.615.000 

 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

Интернационални 

уметнички студио 

1. Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

10 11 12 13 580.000 
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 1201-

0002 

Подстицаји 

културном и 

уметничком 

стваралаштву-

конкурси у 

култури, КУД 

Абрашевић, 

конкурси КУД, 

самостални 

уметници, 

Задужбина Д. 

Максимовић 

1. Повећање интересовања 

грађана за развој културе 

1. Број реализованих програма 

популаризације културно-

историјског наслеђа на нивоу 

локалне заједнице 

30 32 35 35 6.200.000 

 1201-П4 Пројекат: 

"Ваљевски џез 

фестивал" 

1.Повећање интересовања за џез 

музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 

1.900 2.000 2.000 2.000 1.500.000 

2. Број учесника на фестивалу   130 150 150 150 

 1201-П3 Пројекат: 

Тешњарске вечери 

1.Промоција културно 

туристичких потенцијала 

1.Број посетилаца 35.000 36.000 36.000 36.000 2.500.000 

2.Број програма 45 50 50 50 

 1201-П6 Пројекат: Дечија 

недеља 

1.  Презентација стваралаштва 

младих и неговање права деце  

1. Број програма 65 70 75 75 120.000 

2. Број учесника  5.000 6.000 6.000 6.500 

 1201-П5 Пројекат: Дочек 

Нове године 

1. Организован дочек Нове 

године са културним садржајем 

1. Број посетилаца 5.500 6.000 6.000 6.000 1.000.000 

2.Број учесника 50 50 50 50 

1301 Програм 14.  1. Планско подстицање и 1. Број спортских 42 43 44 45 154.677.160 
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Прог. 

актив./  

Пројекат 

Развој спорта и 

омладине 

креирање услова за бављење 

спортом свих грађана и  

грађанки  града/општине 

организација преко којих се 

остварује јавни интерес у 

области спорта 

 1301-

0001 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

1. Обезбеђивање услова за рад и 

унапређење капацитета 

спортских организација преко 

којих се остварује јавни интерес 

у области спорта у 

граду/општини 

1. Број посебних/школских/ ... 

Годишњих програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине 

53 54 55 55 47.550.000 

 1301-

0002 

Подршка 

предшколском, 

школском и 

рекреативном 

спорту и масовној 

физичкој култури 

1. Унапређење предшколског, 

школског и рекреативног 

спорта 

1. Број програма којима се 

реализују активности 

школског спорта 

18 20 20 20 1.200.000 

 1301-

0003 

Одржавање 

спортске 

инфраструктуре 

1. Планска градња нових 

спортских објеката, 

реконструкција и редовно 

одржавање постојећих 

спортских објеката од интереса 

за град/општину 

1. Укупна површина 

спортских терена/укупан број 

становника у граду/општини 

0,7 0,71 0,71 0,72 105.927.160 

0602 Програм 15.  

Локална 

самоуправа 

1. Одрживо управно и 

финансијско функционисање 

града/општине у складу 

надлежностима и пословима 

локалне самоуправе 

1.Стабилност и интегритет 

локалног буџета 

579.539.807 572.953.677 572.953.677 572.953.677 583.953.677 

0602-

0001  

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

1.Обезбеђено континуирано 

функционисање органа ЈЛС и 

органа градске општине  

1. Број седница скупштине 

општине 

8 8 8 8 449.448.028 
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Програм/ 

Прог. 
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Пројекат 

градских општина 2. Број седница градског већа 18 18 18 18 

3. Број 

службеника/функционера у 

органима и службама града 

249 249 249 249 

2.Подршка талентованим 

ученицима и студентима 

1.Број корисника стипендије 255 230 235 235 

3.Увођење водног режима 

земљишта и побољшања услова 

за његово коришћење 

1.Однос површине земљишта 

и површина мелиорационог 

подручја 

1 1 1 1 

4. Стварање услова за ефикасно 

оперативно деловање на 

смањивању и ублажавању  

1 1 1 1   

 0602-

0002 

Месне заједнице 1. Обезбеђено задовољавање 

потреба и интереса локалног 

становништва деловањем 

месних заједница  

1.Проценат буџета града који 

се користи за трошкове и 

планове рада месних 

заједница 

0,067% 0,190% 0,073% 0,085% 14.500.000 

 0602-

0003 

Управљање јавним 

дугом 

1. Одржавање финансијске 

стабилности града/општине и 

финансирање капиталних 

инвестиционих расхода  

1. Учешће издатака за 

сервисирање дугова у текућим 

приходима < 5% 

5,33% 4,34% 3,13% 2,87% 97.500.000 

 0602-

0004 

Општинско јавно 

правобранилаштво 

1. Заштита имовинских права и 

интереса града/поштине 

1. Број  предмета у раду 

правобранилаштва 

2.300 2.400 2.400 2.500 6.640.050 
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Шифра 

Назив Циљ Назив индикатора 
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Укупна 

средства 

Програм/ 

Прог. 

актив./  

Пројекат 

0602-

0006  

Информисање 1. Унапређење локалног 

информисања од локалног 

значаја 

2. Укупно издвајање за 

информисање у буџету града 

10.949.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 

 0602-

0007 

Канцеларија за 

младе 

 1. Успостављени 

институционални услови у 

граду за подршку активном 

укључивању младих, подршку 

различитим друштвеним 

активностима младих и 

креативном испољавању 

њихових потреба 

1. Број  организованих 

активности и пројеката КЗМ 

5 7 10 10 600.000 

0602-

0008  

Програми 

националних 

мањина 

1. Остваривање права 

националних мањина у 

локалној заједници 

1. Број реализованих 

пројеката националних 

мањина 

8 8 8 8 2.200.000 

0602-

0010  

Резерве 1. Обезбеђење снабдевености и 

стабилности на тржишту у 

складу са потребама 

града/општине и осигуране 

потребе града/општине у 

ванредним ситуацијама и 

ванредног  или ратног стања 

1. Усвојен годишњи план 

робних резерви и финансијски 

план за остварење програма 

да да да да 3.065.599 

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  2 .623.000.000 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

Примања буџета града Ваљева прикупљају се и 

наплаћују у складу са законом и другим прописима, 

независно од износа утврђених овом Одлуком за 

поједине врсте прихода и примања. 

 

Члан 12. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђених овом 

Одлуком.  

 

Члан 13. 

Изузетно, корисници буџетских средстава могу 

преузимати обавезе по уговорима који се односе на 

капиталне издатке и који захтевају плаћање у више 

година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финансија, уз сагласност Градоначелника. 

У случају из става 1. овог члана корисници средстава 

буџета могу преузети обавезе по уговору само за 

капиталне пројекте у складу са предвиђеним 

средствима из прегледа планираних капиталних 

издатака буџетских корисника за текућу и наредне 

две буџетске године у општем делу буџета исказаног 

у овој одлуци. 

Корисници буџета града обавезни су да, пре 

покретања поступка јавне набавке која се односи на 

капиталне пројекте, прибаве сагласност надлежног 

органа.  

Корисници буџета града  не могу преузимати обавезе 

по уговорима уколико се приход планиран за ту 

капиталну инвестицију не реализује. 

 

Члан 14. 

Изузетно, у случају да виши ниво власти својим 

актом определи буџету града Ваљева наменска 

трансферна средства као и средства за надокнаду 

штета настале услед елементарних непогода, као и у 

случају уговарања донације, чији износи нису били 

познати у поступку доношења Одлуке о буџету за 

2016. годину, орган управе надлежан за финансије на 

основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршење расхода по том основу у складу са чланом 

5. Закона о буџетском систему. 

 

Члан 15. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 

утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 

минимални стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре 

приходе из других извора у планираном износу 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет буџета града. 

 

Члан 16. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, текуће поправке и одржавања и 

материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 

настале по основу сталних трошкова, трошкова 

текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 

основу капиталних издатака измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

 

Члан 17. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход 

и издатак извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход буџета (извор 01- 

Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до 

нивоа остварења тих прихода или примања, уколико 

је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација.  

Средства буџета и  остали извори прихода буџетских 

корисника распоређују се и исказују по ближим 

наменама, у складу са економском и функционалном 

класификацијом, годишњим програмом и 

финансијским планом прихода и расхода.  

Финансијски план буџетског корисника усаглашен са 

годишњим износима апропријација доноси  надлежни 

орган буџетског корисника најкасније 45 дана по 

усвајању одлуке о буџету. 

 

Члан 18. 

Корисници буџетских средстава приликом набавке 

роба, услуга и радова су дужни да поступе у складу са 

Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр124/12,14/15 и 68/15) 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним 

набавкама, сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 19. 

Корисник буџетских средстава обавезан је да усклади 

свој финансијски план са решењем које доноси 

надлежни извршни орган града - Градоначелник, 

односно Градско веће, у складу са чланом 5, 61, 69. и 

70 . Закона о буџетском систему („Службени гласник 

Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-испр.и 108/13), у року од 8 дана од 

дана доношења  

Финансијски план из става 1.овог члана доставља се 

Градском већу на сагласност и по добијању 

сагласности могу се преузимати обавезе на терет тог 

корисника. 

Корисник буџетских средстава је обавезан да усклади 

свој Програм пословања са Финансијским планом и 

да исти достави надлежном органу на сагласност. 

 

Члан 20. 

Распоред остварених прихода и примања врши се 

тромесечним плановима, које доноси орган управе 

надлежан за финансије. 
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Директни корисник буџетских средстава може 

вршити плаћања у границама прописаних квота за 

свако тромесечје (или краћи период), које је одредио 

локални орган управе надлежан за финансије. 

Члан 21. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте 

трезор локалне власти: 

1)о намери преузимања обавезе; 

2)након потписивања уговора или другог правног 

акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе 

и предвиђеним условима и роковима плаћања; 

3)о свакој промени која се тиче износа, рокова и 

услова плаћања из тачке 2) овог става; 

4)поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом 

министра у складу са законом. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 

средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, не могу 

се извршавати на терет буџета.  

Обавезе преузете у 2015. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2015. години, а 

неизвршене у току 2015. године преносе се у 2016. 

годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 

се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је 

законом, односно актом Владе предвиђен другачији 

метод.  

Члан 22. 

Градоначелник града доноси одлуку о промени 

апропријације у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

 

Члан 23. 

За извршење ове Одлуке одговоран је градоначелник 

града Ваљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник 

града Ваљева. 

 

Члан 24. 

Градско веће је одговорно, у смислу Закона о 

буџетском систему, за спровођење фискалне политике 

и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима. 

 
Члан 25. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да 

редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише Градско веће, а обавезно у року 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 

става  1. овог члана Градско веће усваја и доставља 

извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 

буџета и извршења и образложења великих 

одступања.  

 

Члан 26. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава директног корисника одговоран 

је функционер директног корисника. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом 

индиректним корисницима одговорни су 

руководиоци индиректних корисника буџетских 

средстава. 

 
Члан 27. 

Корисници средстава буџета могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су 

им по њиховим захтевима одобрена и пренета. 

 

Члан 28. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2016. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовину исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад. 
 

Члан 29. 

У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 

основ средства се враћају у буџет. 

 

Члан 30. 

Уколико корисник буџета својом делатношћу изазове 

судски спор извршење правоснажних судских одлука 

и судска поравњања извршавају се на терет његових 

апропријација, а преко апропријације која је 

намењена за ову врсту расхода. 

 

Члан 31. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора 

града Ваљева могу се инвестирати у складу са чланом 

10. Закона о буџетском систему.  

 

Члан 32. 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 

2017. и 2018. годину, које је донео министар 

надлежан за финансије, у табели која следи исказује 

се број запослених и то: 
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Редни 

број 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Број запослених на 

неодређено  

Број запослених на 

одређено  

Укупан број 

запослених 

1 2 3 4 5 (3+4) 

1 

Органи и организације локалне 

власти 214 27 241 

      Изабрана лица   3 3 

      Постављена лица    3 3 

      Запослени 214 21 235 

2 

Установе културе                                                                                                                                                         83 10 93 

      Постављена лица      0 

      Запослени 83 10 93 

3 

Остале установе из области јавних 

служби које се финансирају из буџета 

(навести назив установе):                                                                                   31 1 32 

1. Туристичка орган. Ваљево 4 0 4 

      Постављена лица      0 

      Запослени 4   4 

2. УФК Валис 27 1 28 

      Постављена лица    1 1 

      Запослени 27   27 

3., 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

4. 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

5. 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

4 

Дирекције основане од стране локалне 

власти 43 4 47 

      Постављена лица      0 

      Запослени 43 4 47 

5 

Месне заједнице 0 0 0 

     Изабрана лица      0 

      Запослени     0 

6 

Предшколске установе  318 45 363 

Постављена лица     0 

Запослени 318 45 363 

7 

Нове установе и органи (навести назив 

установа и органа): 0 0 0 

1. 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

2. 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

3. 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

4. 0 0 0 

      Постављена лица      0 

      Запослени     0 

8 

Укупно за све кориснике буџета који се 

финансирају  са економских 

класификација 411 и 412 689 87 776 

 
      Изабрана лица   3 3 

 
      Постављена лица    4 4 

 
      Запослени 689 80 769 
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Члан 33. 

Корисници јавних средстава не могу заснивати радни 

однос са новим лицима ради попуњавања слободних, 

односно упражњених радних места супротно 

одредбама закона. 

 

Члан 34. 

Средства за исплату плата запослених, примена 

Општег колективног уговора, Анекса Општег 

колективног уговора, Посебног колективног уговора, 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних 

награда и других врста награда и бонуса предвиђених 

посебним и појединачним колективним уговорима за 

директне и индиректне кориснике средстава буџета 

града планираће се у складу са Законом о буџету 

Републике Србије за 2016. годину. 

 

Члан 35. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, могу се користити 

краткорочни кредити у складу са Законом о јавном 

дугу. 

 

Члан 36. 

Буџетски корисници дужни су да на захтев надлежног 

одељења, тј. Службе директног корисника ставе на 

увид документацију о њиховом финансирању, као и 

да достављају извештаје о остварењу прихода и 

извршењу расхода у одређеном периоду (најмање 

тромесечно), укључујући приходе које остваре из 

других извора. 

 

Члан 37. 

Извештај о извршењу годишњег финансијског плана 

буџетски корисник доставља органу управе 

надлежном за финансије који извршава буџет, 15 дана 

пре рока предвиђеног за подношење завршног рачуна. 

 

Члан 38. 

Одлуку о капиталном задуживању града доноси 

Скупштина града, по претходно прибављеном 

мишљењу Министарства финансија Републике 

Србије. 

 

Члан 39. 

Корисници буџетских средстава буџета града Ваљева 

пренеће на рачун –извршење буџета града Ваљева до 

31. децембра 2016. године средства која нису 

утрошена за финансирање расхода у 2016. години, 

која су овим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2016. годину.  

 

Члан 40. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 

привреде и објавити у "Службеном гласнику града 

Ваљева".  

 

 

Члан 41. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева". 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:40-760/2015-06 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

201.На основу члана 32. став 1. тачка 13), члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07 и 83/14-други закон), члана 

11. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11 и 93/2012, 

99/13-други пропис, 125/14-други пропис и 95/15) и 

члана 35. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2015. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 6/13 - 

пречишћен текст, 11/13, 2/14-друга одлука и 11/14) у 

Таксеној тарифи локалних комуналних такси тарифни 

бројеви 1. 2. и 3. мењају се и гласе: 

 

''ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 

За истицање фирме на пословном простору 

такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 

 

1.За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

 

динара 

 

-екстра А зона   101.578 

-екстра зона     91.420 

-прва зона     82.278 

-друга зона     74.050 

-трећа зона     66.645 

-четврта зона     59.981 

 



Страна 121    Службени гласник града Ваљева  28.  децембар  2015. године Број  10 

2.За правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим 

правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и трговине 

на велико дуванским производима; производње 

цемента; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 

и ноћних барова и дискотека): 

 

динара 

- екстра А зона   152.367 

- екстра зона   137.130 

- прва зона   123.417 

- друга зона   111.075 

- трећа зона     99.968 

- четврта зона     89.971 

 

3.За правна лица која су према закону којим се уређуј 

рачуноводство разврстана у велика, средња  и мала 

правна лица, у смислу  закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а који обављају 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

 

динара 

- екстра А зона   507.890 

- екстра зона   457.101 

- прва зона   411.391 

- друга зона   370.252 

- трећа зона   333.226 

- четврта зона   299.904 

 

 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. 

јануара текуће године, односно у року од 30 дана од 

дана почетка обављања делатности Одељењу из става 

1. ове напомене поднесе пријаву о називу фирме, 

броју фирми подложних такси и осталим подацима од 

значаја за одређивање висине таксе, као и да достави 

одлуку о разврставању према закону којим се уређује 

рачуноводство, ради доношења решења. 

 Обвезник је дужан да одељењу из става 1. ове 

напомене, поднесе пријаву о свакој промени од 

значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене 

Одељење надлежно за утврђивање, наплату и 

контролу изворних прихода доноси решење о обавези 

плаћања таксе по  службеној дужности. 

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 

истакнути назив или име, које упућује на то да правно 

или физичко лице обавља делатност, без обзира где је 

фирма истакнута на пословном простору. 

Ако се на једном пословном простору налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног 

простора плаћа се такса. 

Такса за фирму плаћа се за седиште правног 

лица у прописаном износу, а умањује за 75% у односу 

на висину таксе у одговарајућој зони за сваку 

пословну јединицу правног лица које има седиште на 

територији града Ваљева. 

  Уколико се седиште правног лица налази ван 

територије града Ваљева, седиштем у смислу овог 

тарифног броја сматра се пословна јединица у којој се 

налазе органи управљања за територију града. 

Ако физичко лице поред претежне обавља и 

друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 

претежне делатности. 

Плаћања таксе за истицање фирме ослобађају 

се правна лица и предузетници која обављају 

делатност у пословном простору који се налази на 

локацијама на којима се изводе радови на изградњи 

или реконструкцији, а којима се отежава или 

онемогућава одвијање колског и пешачког саобраћаја, 

за период извођења тих радова, и то: 

-објеката јавне намене који се финансирају из буџета 

града или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, здравствене и 

социјалне заштите и друштвене бриге о деци) или 

-јавних површина за које је предвиђено утврђивање 

јавног интереса, у складу са посебним законом 

(улице, тргови, паркови и др.). 

Ослобађање по овом основу врши се по 

захтеву обвезника или по службеној дужности. 

Обрачун таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 рата 

у висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то тако да 

је обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у 

месецу за предходни месец, у свему према одредбама 

Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

За коришћење рекламних паноа, укључујући 

и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају 

граду (коловози, тротоари, зелене површине, бандере 

и сл.) утврђује се такса у дневном износу  по зонама и 

то: 

1. За правна лица која су према закону којим 

се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
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производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

Дневно Максимално 

годишње  динара 

-екстра А зона       55.65  20.315 

-екстра зона      50,09  18.284 

-прва зона      45 08  16.455 

-друга зона      40,57  14.810 

-трећа зона      36,51  13.329 

-четврта зона      32,86  11.996 

 

2.За правна лица која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим 

правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте; производње и трговине 

на велико дуванским производима; производње 

цемента; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга 

и ноћних барова и дискотека): 

 

Дневно Максимално 

годишње динара 

-екстра А зона  83,48  30.473 

-екстра зона  75,13  27.426 

-прва зона  67,62  24.683 

-друга зона  60,86  22.215 

-трећа зона  54,77  19. 993 

-четврта зона  49,29  17.994 

 

3. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња  и 

мала правна лица, у смислу  закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а  који обављају  

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

 

Дневно Максимално 

годишње  динара 

-екстра А зона  278,29  101.578 

-екстра зона  250,46    91.420 

-прва зона  225,4    82.278 

-друга зона  202,87    74.050 

-трећа зона  182,58    66.645 

-четврта зона  164,33    59.981 

НАПОМЕНА: 

Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове. 

Рекламни панои су: 

А) огласни објекти (огласни стубови, панои 

или огласне табле, односно плакатна места), 

 Б) наменски постављени конзолни панои над 

јавном површином, или слободно стојећи панои или 

експонати на објекту, или у простору са исписаним 

рекламним порукама у које спадају и транспарентне 

рекламе исписане на платну или сличном материјалу 

које се постављју изнад коловозних површина на 

висини од најмање 4,50 м од површине коловоза. 

Под истакнутом и исписаном фирмом, сматра 

се сваки истакнути, односно исписан назив или име 

на објекту и простору који припада граду и који 

упућује на то да правно и  физичко лице обавља 

делатност. 

Обвезник таксе је правно лице и предузетник 

који поставља рекламни пано, односно чија се фирма 

истиче и исписује ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају граду. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније три 

дана пре дана почетка коришћења рекламних паноа 

или истицања и исписивања фирме ван пословног 

простора, поднесе пријаву Одељењу из става 1. ове 

напомене и достави  податке од значаја за одређивање 

висине таксе, ради доношења решења, а исту су 

дужни уплатити у року од осам дана од дана пријема 

решења о утврђивању таксе. 

Када је за коришћење рекламних паноа и 

истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, потребно прибавити одобрење надлежног 

органа, Одељење Градске управе за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове које издаје 

наведено одобрење примерак истог доставља 

Одељењу из става 2. ове напомене. 

Сваку промену која се тиче основа или 

висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави Одељењу из става 1. ове напомене 

најкасније три дана пре дана настанка промене. 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за 

плакате хуманитарних, културних и спортских 

организација и установа чији је оснивач град Ваљево, 

као и за посмртне објаве и огласе. 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

За држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се по сваком возилу годишње и то: 

1)за теретна возила:   динара 

за камионе до 2 t  носивости  1.620 

за камионе од 2 до 5  t носивости  2.170 

за камионе од 5 до 12 t носивости  3.800 

за камионе преко 12 t носивости  5.420 

2)за теретне и радне приколице  
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(за путничке аутомобиле)     540 

3)за путничка возила 

до 1.150 cm3       540 

преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.080 

преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.620 

преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3  2.170 

преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.270 

преко 3.000 cm3     5.420 

4)за мотоцикле: 

до  125 cm3         440 

преко 125 cm3 до 250 cm3      650 

преко 250 cm3 до 500 cm3   1.080 

преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.310 

преко 1.200 cm3    1.620 

5)за аутобусе и комби бусеве  

- по регистрованом седишту 50  

6)за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

1 t носивости        440 

од 1 t до 5 t носивости      760 

од 5 t до 10 t носивости   1.030 

од 10 t до 12 t носивости   1.410 

носивости преко 12 t   2.170 

7)за вучна возила (тегљаче): 

чија је снага мотора до  66 киловата   1.620 

чија је снага мотора од 66 - 96 киловата   2.170 

чија је снага мотора од 96 - 132 киловата   2.720 

чија је снага мотора од 132 – 177 киловата  3.270 

чија је снага мотора преко  177 киловата   4.350 

8) за радна возила, специјална адаптирана 

возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње 

и атестирана специјализована возила за превоз пчела 

 1.080 

 

НАПОМЕНА: 

 Таксени обвезник дужан је таксу из овог 

тарифног броја уплати на одговарајући рачун прихода 

града Ваљева пре регистрације, односно продужења 

важности регистрације и да органу надлежном за 

регистрацију пружи доказ о уплаћеној такси. 

 Орган надлежан за регистрацију возила 

одбиће захтев за регистрацију уколико није достављен 

доказ о уплати таксе по овом тарифном броју. 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се 

једанпут годишње у моменту регистрације возила, 

унапред за 12 месеци.“ 

 

Члан 2. 

Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине града 

Ваљева да утврди пречишћен текст ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а примењује се од 01.01.2016 године. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-52/2015-06/1 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

202.На основу члана 6. Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору 

(''Службени гласник РС'', број 68/15), члана 32. тачка 

20) и 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14-други 

закон) и члана 35. тачка 26) Статута града Ваљева 

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

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2015. године донела је 

ОДЛУКУ 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА 

НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ГРАДА 

ВАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

1. Овом одлуком утврђује се максималан број 

запослених на неодређено време у систему града 

Ваљева за календарску 2015. годину. 

2. Максималан број запослених на неодређено 

време у систему града Ваљева за 2015. годину је 

1.287 и то у: 

 

Р.Бр 
Корисници јавних средстава чије се 

зараде  финансирају из буџета 
Број запослених 2015. Укупно 

    

Финансираних 

из средстава 

буџета 

Финансираних 

из сопстених 

средстава 

  

    неодређено   

1 2 3 4 5 

1 Градска управа друштвене делатности 115 0 115 

2 Градска управа за локални развој 115 0 115 

3 Заједничко правобранилаштво 5 0 5 

4 ЈП "Дирекција за урбанизам" 37 0 37 

5 Дирекција за робне резерве 4 0 4 
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6 ТОВ Ваљево 4 0 4 

7 Матична библиотека 18 0 18 

8 Центар за културу 15 2 17 

9 Модерна галерија 1 0 1 

10 Завод за заштиту споменика 13 0 13 

11 Народни музеј 19 2 21 

12 Историјски архив 12 0 12 

13 УФК "Валис" 27 0 27 

14 Интернационални студио "Трнавац" 3 0 3 

15 ЈКП Полет Ваљево 36 0 36 

16 ЈП Колубара 17 0 17 

17 ЈКП Водовод 219 0 219 

18 ЈКП Видрак 240 0 240 

19 ЈКП Топлана 61 0 61 

20 Предшколаска установа МилицаНожица 299 14 313 

21 Центар за социјални рад Колубара 9 0 9 

УКУПНО 1269 18 1287 

 

3. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке код 

којих постоји обавеза рационализације су они 

организациони облици код којих је број 

запослених на неодређено време већи од броја 

утврђеног тачком 2. ове одлуке. 

4. Организациони облици из тачке 2. ове одлуке 

који имају већи број запослених на неодређено 

време од броја утврђеног у тачки 2. ове одлуке, 

дужни су да спроведу рационализацију најмање 

до броја утврђеног у тачки 2. ове одлуке, 

у року одређеном законом.  

5. У оквиру максималног броја запослених 

одређеног у тачки 2. ове одлуке, сваки 

организациони облик може имати највише 

онолики број запослених на неодређено време, у 

складу са законом, за који има обезбеђену масу 

средстава за зараде.  

6. Ову одлуку доставити министарству надлежном 

за послове финансија и министарству надлежном 

за послове државне управе и локалне самоуправе. 

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а објавиће се и на веб презентацији 

града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-75/2015-01/1 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

203.На основу члана 13.став 2. Закона о подстицајима 

у пољопривреди и руралном развоју ("Службеном 

гласнику РС", бр.10/2013,142/14 и 103/15), члана 

35.Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 19/08) и члана 9. Одлуке о оснивању 

јавног предузећа “Агроразвој-Ваљевске долине“ 

Ваљево („Службени гласник града Ваљева“ бр 4/15) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној дана 

28. децембра 2015 године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СПРОВОЂЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

Члан 1. 

Послове спровођења пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на територији 

града Ваљева у 2016. години обављаће Јавно 

предузећe “Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево. 

 

Члан 2. 

Послови из члана 1. ове Одлуке обухватају 

послове који се утврђују Програмом подршке за 

спровођење пољопривреде политике и политике 

руралног развоја града Ваљева.  

 

Члан 3. 

Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева доноси Скупштина града 

Ваљева уз претходну сагласност надлежног 

министарства. 

Предлог Програма из става 1. овог члана, по 

прописаној садржини и обрасцу, припрема Јавно 

предузеће „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево. 

 

Члан 4. 

Средства за спровођење програма из члан 3. 

ове одлуке обезбеђују се у буџету града Ваљева и 

користе у складу са наведеним програмом. 

 

Члан 5. 

Додела подстицајних средстава у 

пољопривреди врши се у складу са критеријумима и у 
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поступку утврђеним Правилником о критеријумима и 

поступку за доделу и коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди 

 

Члан 6. 

Јавно предузеће “Агроразвој-ваљевске 

долине“ Ваљево подноси Скупштини града Ваљева и 

надлежном министарству извештај о спровођењу 

Програма пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Ваљева,  најкасније до 31. 

марта 2017. године. 

 

Члан 7. 

Надзор над извршењем послова из ове одлуке 

врши Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове - Одељење за 

локални развој привреду и комуналне послове. 

 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-68/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

204.На основу члана 35. Статута града Ваљева 

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

46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 

115/14), Плана генералне регулације „Колубара“ 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 6/15 свеска 

3), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра  2015. године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОЛУБАРА“ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Плана 

генералне регулације „Колубара“ („Службени гласник 

града Ваљева“ број 6/15 свеска 3), ( у даљем тексту 

План). 

 

Члан 2. 

Граница измена и допуна Плана обухвата зону 

окружења корита реке Колубаре, а коначна граница 

биће одређена приликом утврђивања Нацрта плана. 

 

Члан 3. 

Измене и допуне Плана биће приказане у графиком  у 

текстуалном делу плана. 

 

Члан 4. 

Циљ измене и допуне Плана је смањење обима 

планиране експропријације кроз усклађивање са 

коначним решењем у пројекту за извођење ЈВП 

„Србијаводе“ Београд, за уређење корита Колубаре. 

 

Члан 5. 

Рок за израду плана је четири месеца од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. У рок за израду не урачунава се 

време потребно за спровођење законске процедуре. 

 

Члан 6. 

Средства за израду Плана обезбедиће се у Буџету 

града Ваљева као средства предвиђена за израду 

планске документације у Програму пословања ЈП 

„Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу града Ваљева“. 

 

Члан 7. 

Нацрт плана биће изложен на рани јавни увид. 

По обављеној стручној контроли од стране Комисије 

за планове организоваће се јавни увид. 

Рани јавни увид и јавни увид огласиће се у дневном 

листу који се дистрибуира на територији целе 

Републике Србије  и локалном листу „Напред“. 

 

Члан 8. 
За потребе  израде Плана неће се приступити изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину. 

 

Члан 9. 

Доношење Плана вршиће се у складу са Законом о 

планирању и изградњи и Правилником о садржини, 

начину и поступку израде документа просторног и 

урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ 

број 64/15). 

Поступак израде Плана спровешће ЈП „Дирекција за 

урбанизам, грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева“ („Службени гласник града Ваљева“ број 6 

свеска 3) са Одељењем за урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту животне средине. 

 

Члан 10. 

План ће се израдити у шест (6) примерака у 

аналогном облику и два (3) примерка у дигиталном 

облику. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-418/15-07 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 
 

 

205.На основу члана 35. Статута града Ваљева 

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

46. Закона о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14 и 

145/14), Скупштина града Ваљева, на седници 

одржаној 28. децембра  2015. године донела је 
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ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ППЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕЛО ПОПУЧКЕ 

 

Члан 1. 

Приступа се изради измена и допуна Плана генералне 

регулације за село Попучке („Службени гласник 

општине Ваљева“ број 9/07), (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Оквирна граница обухвата Плана обухвата део 

територије града Ваљева у деловима  КО Попучке 

према графичком прилогу.  

 

Члан 3. 

Коначна граница ће се утврдити приликом 

утврђивања Нацрта  плана.  

 

Члан 4. 

Циљеви измена и допуна Плана су: 

 

1. преиспитивање правила уређења и грађења у циљу 

отклањања тешкоћа у процесу спровођења, до којих 

долази због непрецизних и двосмислених 

формулација у правилима уређења и грађења; 

 

2. усклађивање са законима, подзаконским актима и 

важећим планским документима вишег реда, који су 

основ или су од значаја за доношење и примену 

Плана; 

 

3. усклађивање са условима и развојним плановима 

органа, организација и предузећа надлежних за 

активности и податке који су од значаја за План; 

 

4. стварање услова за одрживо, рационално и 

одговорно управљање земљиштем које је у својини 

Града 

 

Члан 5. 

Садржину измењеног и допуњеног Плана треба да 

чини текстуални део у виду Полазних основа и 

Правила уређења и грађења и графички део као карте 

у којима је представљено постојеће и планирано 

стање са интегрисаним изменама и допунама. 

 

Члан 6. 

Рок за израду измена и допуна Плана је годину дана 

од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 7. 

Средства за измену и допуну Плана обезбедиће се у 

Буџету града Ваљева. 

 

Члан 8. 

У поступку израде Плана носилац израде Плана 

организује рани јавни увид. По обављеној стручној 

контроли Нацрта од стране Комисије за планове 

оглашава и организује јавни увид. 

Рани јавни увид и јавни увид огласиће се у дневном 

листу који се дистрибуира на територији целе 

Републике Србије и локалном листу „Напред“. 

 

Члан 9. 

За потребе израде Плана приступиће се изради 

стратешке процене утицаја Плана на животну 

средину.  

 

Одлука о приступању изради стратешке процене 

утицаја на животну средину измене и допуне Плана за 

село Попучке број 350-450/15-07 од 15.12.2015.год. је 

саставни део ове Одлуке.  

 

Члан 10. 

Израда измена и допуна Плана поверава се ЈП 

“Дирекција за урбанизам, грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Ваљева“. 

 

Члан 11. 

До доношења измена и допуна Плана на подручју 

плана које је предмет измене где недостају правила 

изградње и уређења простора или су недовољно 

прецизна у важећем Плану примењиваће се важећи 

Правилник о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу (Службени гласник Републике 

Србије бр. 22/15). 

 

Члан 12. 

Измена и допуна Плана ће се израдити у 6 примерака 

у аналогном облику и 3 примерка у дигиталном 

облику. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-320/15-07 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

206.На основу члана 35. Статута града Ваљева (“Сл. 

гласник града Ваљева” број 19/08) и члана 8. Закона о 

озакоњењу објеката (“Сл. гласник РС” број 96/15) 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 

децембра 2015. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ 

О ОЗАКОЊЕЊУ СПРАТНОСТИ ВЕЋЕ ОД 

ПРОПИСАНЕ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком дозвољава се, спратност већа за једну 

етажу више од спратности прописане важећим 

планским документом, у поступку озакоњења 

објеката. 

 

Члан 2. 

Ова правила односе се само на објекте у поступку 

озакоњења према Закону о озакоњењу објеката 

(„Сл.гл.РС“ бр. 96/15). 
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Члан 3. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Ваљева”.  

 

Скупштина града Ваљева 

Број:350-451/15-07 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

207.На основу члана 45, 57. став 2, 111. и 209. Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Србије“, број 24/11), члана 32. и 66. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 

број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 35. став 1. тачка 

6) Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 19/08) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 28. децембра 2015.године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о социјалној заштити у граду 

Ваљеву („Службени гласник града Ваљева“, број 2/12 

и 3/13) у члану 5. став 2. тачке 1. и 2. мењају се и 

гласе: 

„1.Помоћ у кући, 

  2.Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са 

инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и 

интелектуалним сметњама,“. 

 После тачке 8. додаје се нова тачка 9. која 

гласи:  

„9.Лични пратилац детета.“ 

 

Члан 2. 

После главе „ IV УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ“ одељак 1. мења се и гласи: „1. Помоћ у 

кући“. 

 

Члан 3. 

Члан 21. мења се и гласи: 

„Право на помоћ у кући обезбеђује се 

одраслим и старим лицима која имају ограничења 

физичких, интелектуалних и менталних способности 

услед којих нису у стању да независно живе у својим 

домовима без редовне помоћи у активностима 

дневног живота, неге и надзора, при чему је 

породична подршка недовољна или није расположива 

и који се налазе у стању социјалне потребе за које 

Центар својим решењем утврди да им је потребна 

помоћ у кући. 

Помоћ у кући подразумева скуп видова 

помоћи лицима из става 1.овог члана и обухвата: 

помоћ у обезбеђивању исхране, помоћ у одржавању 

личне хигијене и хигијене стана, помоћ у загревању 

просторија, помоћ у задовољењу социјалних, 

културно-забавних и других потреба, посредовање у 

обезбеђивању различитих врста  услуга (нпр. 

водоинсталатерске услуге, поправка електричних и 

других инсталација и сл.), набавка и надгледање 

узимања лекова и примену савета прописаних од 

стране квалификованих медицинских стручњака и 

одвођење на лекарске прегледе, санирање и негу 

мањих повреда, контролу виталних функција.“ 

 

Члан 4. 

После члана 22. одељак 2. мења се и гласи: 

„2. Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са 

инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и 

интелектуалним сметњама“. 

 

Члан 5. 

 Члан 23. став 1. мења се и гласи:  

„Дневни боравак за децу, младе и одрасле 

особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом 

и интелектуалним сметњама (у даљем тексту: дневни 

боравак) обезбеђује се деци и младим особама са 

инвалидитетом, са телесним инвалидитетом, односно 

интелектуалним сметњама узраста од 7 до 26 година и 

одраслим особама са инвалидитетом, са телесним 

инвалидитетом, односно интелектуалним сметњама 

узраста од 26 до 42 године, које имају телесни 

инвалидитет, интелектуални и вишеструки поремећај 

у зависности од врсте поремећаја, могућности и 

потреба ових лица, под условом да је овај облик 

заштите најцелисходнији.“ 

 У ставу 2. реч: „образовање“ замењује се 

речју: „оспособљавање“. 

 

Члан 6. 

У члану 35. после става 1. додају се нови 

ставови 2. и 3. који гласе: 

„ Социјално становање у заштићеним 

условима ће се обезбедити и у другим објектима која 

се граде или ће се градити на територији града 

Ваљева.  

Ближи услови, начин, критеријуми и 

поступак остваривања услуге у објектима из става 2. 

овог члана биће регулисани актом Скупштине града 

Ваљева.“ 

Досадашњи став 2.постаје став 4. 

 

Члан 7. 

У члану  39. став 1. после речи : „избеглице“ 

додају се речи: „и миграције“. 

 

Члан 8. 

После члана 49. додаје се нови одељак 9. и 

чланови 50. 51. и 52. који гласе: 

„9. Лични пратилац детета 
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Члан 50. 

Лични пратилац детета је услуга која се 

обезбеђује детету коме је због здравствених 

проблема, телесног инвалидитета или због 

интелектуалних потешкоћа потребна подршка за 

задовољавање основних потреба у свакодневном 

животу, под условом да је укључено у васпитно 

образовну установу, односно школу до краја редовног 

школовања, укључујући завршетак средње школе.  

Ова услуга се обезбеђује ради пружања 

одговарајуће индивидуалне практичне подршке, 

укључивања у редовно школовање и успостављање 

што већег степена самосталности детета. Активности 

личног пратиоца детета планирају се и реализују у 

складу са индивидуалним потребама детета и 

сачињеног индивидуалног плана услуга за конкретно 

дете од стране стручних лица пружаоца услуге у 

сарадњи са Центром , Интерресорном комисијом 

града Ваљева и образовном институцијом коју дете 

похођа. 

 

Члан 51. 

Пружалац услуге мора имати најмање једног 

стручног радника, као и личног пратиоца који морају 

имати завршену обуку по акредитованом програму за 

пружање услуге личног пратиоца.  

Лични пратилац не може бити члан 

породичног домаћинства у коме живи корисник, 

сродник у правој линији, као ни брат и сестра односно 

брат и сестра по оцу или мајци корисника. 

 

Члан 52. 

За остваривање ове услуге потребно је да су 

испуњени следећи критеријуми, односно да је дете: 

-са инвалидитетом (телесним или менталним) 

које није самостално у кретању и задовољавању 

основних потреба (исхрана, облачење, одржавање 

личне хигијене), 

-за које је Интерресорна комисија града 

Ваљева проценила да му је потребна услуга личног 

пратиоца,  

-које је остварило право на додатак за помоћ 

и негу другог лица, као и дете које остварује право на 

увећан додатак за помоћ и негу другог лица, 

-из материјално и социјално угрожене 

породице (дете из породице која је корисник новчане 

социјалне помоћи или  дете из породице која 

остварује право на дечији додатак, а чији су родитељи 

запослени и не остварују право на новчану социјалну 

помоћ), дете са самохраним родитељем и дете из 

једнородитељске породице. 

Избор корисника ове услуге, према 

наведеним критеријумима вршиће комисија коју 

образује Градоначелник града Ваљева и у чијем 

саставу су: два представника Центра који су 

истовремено и стручни радници, председник 

Интерресорне комисије града Ваљева, један 

представник града Ваљева и један представник из 

редова удружења особа са инвалидитетом.“ 

 

Члан 9. 

 Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине града да 

утврди пречишћен текст ове одлуке. 

 

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-69/2015-04 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

208.На основу члана 32. тачка 6) и 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07 и 83/14-други закон) и члана 35. тачка 6) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

седници одржаној 28. децембра 2015. године донела је 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О  ДАВАЊУ У ЗАКУП СТАНОВA  

ИЗГРАЂЕНИХ У ОКВИРУ 

„ПРОГРАМА СТАНОВАЊА 

И ТРАЈНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ИЗБЕГЛИЦА У 

СРБИЈИ – СИРП“  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овим Правилником прописују се услови за 

давање у закуп, на одређено време, станова 

изграђених у оквиру „Програма становања и трајне 

интеграције избеглица у Србији – СИРП“ (у даљем 

тексту СИРП Програм) на територији града Ваљева, 

основи и мерила за утврђивање првенства, поступак и 

органи одлучивања и друга питања од значаја за 

давање наведених станова у закуп на одређено време.  

 

Члан 2. 

Станови изграђени у оквиру СИРП Програма на 

територији града Ваљева дају се у закуп тако да се: 

- 61 стан опредељује избеглим лицима која су 

без стана, 

- 15 станова се опредељује осталом стамбено 

угроженом становништву 

са територије града Ваљева. 

Станови из става 1. овог члана дају се у закуп на 

одређено време од три године са могућношћу 

продужења закупа,  без права на откуп. 

Члановима породичног домаћинства, у смислу 

овог Правилника, сматрају брачни другови, њихови 
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родитељи, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и 

пасторчад као и друга лица која је учесник на 

конкурсу или његов брачни друг дужан по закону да 

издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству. 

 Лицу или породичном домаћинству које 

решава стамбену потребу по одредбама овог 

Правилника припада стан следеће структуре: 

- самцу или породичном домаћинству са два 

члана припада гарсоњера; 

- породичном домаћинству са два или три 

члана од којих је један малолетан припада 

једнособан стан; 

- породичном домаћинству са три члана 

припада једноипособан стан; 

- породичном домаћинству са четири члана 

припада двособан стан. 

 

Минимум стамбене површине по члану 

домаћинства износи 10м2. 

За станове ниже спратности приоритет имају 

домаћинства која су остварила потребан број бодова, 

а у својој породици имају инвалида. 

 

Члан 3. 

Станови из члана 2. овог Правилника дају се 

у закуп на основу расписаног конкурса. 

 

II УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

 

Члан 4. 

На конкурсу из члана 3. овог Правилника 

могу учествовати лица и чланови њиховог 

породичног домаћинства ако су без стана и 

испуњавају један од следећих услова: 

 

1. да су изгубили статус избеглог  лица пријемом 

у држављанство Републике Србије после 1. 

јануара 1998. године, са  пребивалиштем на 

територији града Ваљева  најмање три године 

пре дана расписивања конкурса; 

2. остала лица која из социјалних, економских и 

других разлога немају обезбеђен стан за себе и 

чланове свог породичног домаћинства, са 

пребивалиштем на територији града Ваљева 

најмање три године пре дана расписивања 

конкурса. 

 

Члан 5. 

Сматра се да је лице без стана уколико оно 

или члан његовог породичног домаћинства са којим 

се пријављује на конкурс из члана 3. овог 

Правилника, на територији Републике Србије немају 

стан или породичну стамбену зграду у својини или 

сусвојини, или користе по основу уговора о закупу на 

одређено време државни, односно стан у јавној 

својини. 

Стамбени статус из става 1. овог члана 

доказује се овереном изјавом чланова породичног 

домаћинства и  подносиоца пријаве на конкурс.  

Изјава се даје под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу. 

 

Члан 6. 

Статус лица из члана 4. доказује се: 

 

1. за лица из члана 4. тачка 1. овог Правилника:  

-овереном фотокопијом личне карте; 

-оригиналом или овереном фотокопијом Уверења о 

пребивалишту на територији града Ваљева;  

-овереном фотокопијом решења о укидању статуса 

избеглог лица за све чланове који су имали статус 

избеглих  лица или потврдом Комесаријата за 

избеглице о избегличком статусу или овереном 

фотокопијом Решења о пријему у држављанство 

Републике Србије. 

2. за лица из члана 4. тачка 2. овог Правилника: 

-овереном фотокопијом личне карте, 

-оригиналом или овереном фотокопијом Уверења о 

пребивалишту на територији града Ваљева, 

-потврдом пореске управе о имовини свих  чланова 

домаћинства. 

Доказна документа се подносе за све чланове 

породичног домаћинства. 

 

Члан 7. 

На конкурсу за давање стана у закуп могу 

учествовати лица и чланови породичног домаћинства 

из члана 4. тачка 1. и 2. овог Правилника која 

остварују следећа месечна примања:  

 

 

Број чланова породичног 

домаћинства 

Месечни приходи, без пореза и доприноса, по члану 

домаћинства (у Еврима) 

1 од  150  до  450  

2 од  115  до  345 

3 од  105  до  260 

4 од    90  до  230 

 

Износи су изражени у еврима, а обрачунаваће 

се у динарској противвредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан објављивања конкурса. 

Месечни приходи без пореза и доприноса, по 

члану домаћинства  доказују се на основу потврда о  

примањима у последња три месеца која претходе 

месецу у коме је конкурс објављен. 

Под приходима из става 3. овог члана 

подразумевају се остварена примања из радног 

односа, пензијско-инвалидског осигурања, 

имовинских права, борачко-инвалидске заштите, 

дечије заштите и примања за туђу негу и помоћ.  

За она примања за која се не може прибавити 

потврда о примањима, исти се доказују овереном 

изјавом подносиоца пријаве на конкурс и чланoва 

његовог породичног домаћинства који остварују 

предметна примања. 
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Изјава се даје под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу. 

 

III ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

РЕДА ПРВЕНСТВА 

 

Члан 8. 

 Основи за утврђивање реда првенства су: 

 

1. стамбени статус; 

2. услови становања; 

3. број чланова породичног домаћинства; 

4. домаћинства самохраних родитеља; 

5. инвалидност и телесно оштећење. 

 

Одређивање редоследа на ранг-листи утврђује се 

бројем бодова. 

 

1. Стамбени статус 

 

Члан 9. 

 За стамбени статус утврђује се до 50 бодова, ако 

подносилац захтева и чланови породичног 

домаћинства:

 

 

- станују као подстанари више од 5 година  50 бодова, 

- станују као подстанари од  1 до 5 година  35 бодова, 

- станују као подстанари до 1 године, или су корисници собе у 

самачком хотелу, или станују код својих родитеља или родитеља 

свог брачног друга, или код блиских сродника  

25 бодова, 

- користе стан без правног основа или користе просторије за 

привремени смештај које се не сматрају станом  
20 бодова. 

 

 

Стамбени статус се доказује: 

 

 уговором о закупу стана; 

 уговором и другом овереном исправом о 

праву коришћења;  

 овереном изјавом станодавца о начину 

коришћења стана; 

 доказом о својини станодавца на стану;  

 доказом о власништву на стану свог или 

родитеља брачног друга или блиског 

сродника и потврдом о пријави пребивалишта 

односно боравишта родитеља на стану.  

 Вреднује се само подстанарски статус 

остварен на територији града Ваљева. 

 Вреднује се само последњи стамбени статус у 

време подношења пријаве на конкурс остварен у 

континуитету. 

 

2. Услови становања 

 

Члан 10. 

За услове становања утврђује се до 25 бодова, 

и то: 

 

 

- корисницима стана који по структури не одговара том породичном 

домаћинству где сваком кориснику тог стана припада мање од 10м2   
15 бодова, 

- корисницима стана који не испуњава услове становања због 

непостојања електричних, водоводних и санитарних инсталација  
10 бодова, 

 

 

3. Број чланова породичног домаћинства 

 

Члан 11. 

За сваког члана породичног домаћинства, 

лицу припада по 2 бода, а највише до 8 бодова.  

 За сваког малолетног члана породичног 

домаћинства лицу припадају додатна 2 бода, а 

највише до 6 бодова. 

 Чланом породичног домаћинства сматрају се 

деца рођена или усвојена до дана истека рока за 

подношење пријаве на конкурс. 

 Број чланова породичног домаћинства 

доказује се: 

-изводом из матичне књиге рођених за сваког члана 

породичног домаћинства; 

-изводом из матичне књиге венчаних (не старијим од 

3 месеца); 

-отпусном листом из породилишта за дете које није 

уписано у књигу рођених до дана истека рока за 

подношење пријаве на конкурс; 

-фотокопијом личне карте за сваког пунолетног члана 

домаћинства;  

-решењем надлежног органа о утврђивању статуса 

издржаваног лица.  

 

4. Домаћинства самохраних родитеља 

 

Члан 12. 

Самохраном родитељу припада додатних 12 

бодова. 
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Самохрани родитељ, у смислу овог 

Правилника, јесте родитељ који са децом рођеном у 

браку или ван брака живи у непотпуној породици 

(услед развода брака, ако је други родитељ умро, 

проглашен за умрлог  или ако је отац непознат). 

Статус самохраног родитеља доказује се: 

-изводом из матичне књиге умрлих или 

правоснажном одлуком суда о проглашењу несталог 

лица за умрло;  

-правоснажном пресудом о разводу брака и 

поверавању деце или решењем органа старатељства о 

поверавању деце; 

-изводом из матичне књиге рођених 

самохраног родитеља;  

-изводом из матичне књиге рођених детета. 

5. Инвалидност и телесно оштећење 

 

Члан 13. 

Инвалидност и телесно оштећење се вреднује 

учеснику на конкурсу по основу личног телесног 

оштећења или телесног оштећења члана породичног 

домаћинства  највише до 12 бодова, и то: 

 

 

а. Инвалидност:  

 губитак радне способности  6 бодова 

б. Телесно оштећење:  

 телесно оштећење од  100% 6 бодова 

 телесно оштећење од     90% 4 бода 

 телесно оштећење од     80% 2 бода 

  

 

 

Инвалидност и телесно оштећење доказује се 

решењем надлежног органа за пензијско и 

инвалидско осигурање или другог надлежног органа.  

 

Члан 14. 

 По извршеном вредновању, применом мерила 

по свим основама утврђеним овим Правилником, 

сачињавају се посебне ранг-листе и то: 

-за лица која су изгубила статус избеглог лица 

пријемом у држављанство Републике Србије после 1. 

јануара 1998. године и 

-за остала лица која из социјалних, економских и 

других разлога немају обезбеђен стан за себе и 

чланове свог породичног домаћинства. 

 Број бодова на ранг-листи утврђује се са 

стањем на дан истека рока за подношење пријаве на 

конкурс. 

 

Члан 15. 

 Ако два или више лица имају исти број 

бодова, предност на ранг - листи има лице које има 

већи број бодова по једном од основа по редоследу 

утврђеним овим Правилником. 

У случају да два или више лица имају исти 

број  бодова по свим основама предност има лице 

чије породично домаћинство има дужи подстанарски 

статус, рачунајући дане године и месеце, а у случају 

истог или немогућности утврђивања тачног трајања 

подстанарског статуса предност ће имати породично 

домаћинство са већим бројем чланова, већим бројем 

лица са инвалидитетом или телесним оштећењем. 

Уколико ни један од ових критеријума није 

применљив предност ће имати лице са нижим 

примањима по члану породичног домаћинства. 

 

IV ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА И 

ОДЛУЧИВАЊА 

 

1. Састав и надлежност Комисије за одабир 

корисника 

Члан 16. 

Поступак давања станова у закуп спроводи 

Комисија за одабир корисника (у даљем тексту: 

Комисија) коју образује Градоначелник града Ваљева 

(у даљем тексту: Градоначелник). 

Комисију чини:  

-један представник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове – Одељења за имовинске 

послове и општу управу, 

-један представник Градске управе за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове – Одељења за друштвене 

делатности,  

-Повереник Комесаријата за избеглице, 

-два представника Центра за социјални рад 

„Колубара“ Ваљево, Комисија ради у седницама и 

одлучује простом већином. 

Седницу комисије сазива председник 

Комисије који председава и руководи радом 

Комисије, а у његовој одсутности његов заменик. 

На седници Комисије води се записник. 

 

Члан 17. 

Комисија из члана 16. овог Правилника: 

1.Предлаже Градоначелнику доношење 

Одлуке о расписивању конкурса за давање станова у 

закуп  у оквиру СИРП Програма,  

2.Утврђује и објављује текст конкурса за 

давање станова у закуп у скаду са Одлуком о 

расписивању конкурса за давање станова у закуп у 

оквиру СИРП Програма, 

3.Врши пријем приспелих пријава на 

конкурс,  

4.Проверава поднете доказе у пријавама,  

5.Спроводи вредновање по пријавама,  

6.Сачињава предлоге ранг-листа на основу 

спроведеног вредновања и исте објављује на начин 

прописан овим Правилником.  
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7.Обавља и друге послове утврђене овим 

Правилником.  

 

2. Расписивање, објављивање и садржај Конкурса 

 

Члан 18. 

Одлуку о расписивању конкурса за давање 

станова у закуп доноси Градоначелник на предлог 

Комисије. 

На основу одлуке из става 1. овог члана 

Комисија објављује текст конкурса о давању станова 

у закуп (у даљем тексту: конкурс). 

Конкурс из става 2.овог члана садржи: 

-предмет конкурса (податке о локацији, структури 

станова, адреси, спрату, броју стана и површини 

стана), са назнаком да се станови не могу откупити, 

-период давања у закуп, 

-податке о висини закупнине, 

-услове учешћа на конкурсу, 

-рок за достављање пријава, 

-обавезну документацију, 

-напомене о правима и обавезама лица којима ће 

стамбено питање бити решавано по објављеном 

конкурсу, 

- адресу на коју се пријаве достављају и  

- друге податке од значаја за пријаву на конкурс. 

Конкурс се објављује на званичној интернет 

страници града Ваљева и у локалним средствима 

информисања. 

 

3. Пријем и обрада приспелих пријава 

 

Члан 19. 

Комисија врши пријем пријава у року који је 

утврђен конкурсом. 

По истеку рока за подношење  пријава на 

конкурс Комисија обрађује пријаве и проверава 

поднете доказе у пријавама.  

Комисија је дужна да у року од 30 дана од 

дана закључивања конкурса спроведе обраду 

приспелих пријава, спроведе вредновање по 

пријавама чији подносиоци испуњавају услове 

утврђене овим Правилником и сачини предлог ранг-

листе. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве 

Комисија ће одбацити. 

 

4. Сачињавање предлога ранг-листа 

 

Члан 20. 

Ранг-листе из члана 14. овог Правилника 

сачињавају се према расположивој структури станова 

за које је конкурс расписан, односно посебно у 

оквиру сваке ранг-листе постоје листе за гарсоњере, 

једнособне, једноипособне и двособне станове, 

сагласно припадајућем броју бодова.  

 На основу спроведеног вредновања, у складу 

са основама и мерилима из овог Правилника, 

Комисија сачињава предлоге ранг-листа за давање 

станова у закуп, које се објављују на огласној табли 

градских управа града Ваљева и на званичној 

интернет страници града Ваљева. 

 

5.Утврђивање коначних ранг-листа 

 

Члан 21. 

 На предлог ранг-листа за давање станова у 

закуп, учесници на конкурсу имају право приговора 

Градоначелнику у року од осам дана од дана 

објављивања. 

 Градоначелник доноси одлуку по 

приговорима у року од 8 дана од дана истека рока за 

подношење приговора. 

 Ако Градоначелник утврди да поступак није 

спроведен у складу са овим Правилником, поништиће 

конкурс и донеће одлуку о расписивању новог 

конкурса под истим условима, и то у року од 15 дана. 

 Истеком рока за приговор ако исти није 

поднет или после донете одлуке по приговору 

Градоначелник утврђује коначну ранг-листу. 

 

6.Решење о давању станова у закуп 

 

Члан 22. 

На основу коначне ранг-листе Комисија доноси 

решење о давању станова у закуп на одређено време 

од три године лицима чија су породична домаћинства 

остварила приоритетна места на ранг-листама. 

Решење о давању стана у закуп садржи: 

-назив доносиоца акта и датум доношења, 

-име и презиме лица коме се даје стан у закуп, 

-податке о члановима породичног домаћинства лица 

коме се даје стан у закуп (име, презиме, сродство, 

матични број),  

-податке о стану (адреса, спрат, број стана, структура 

стана и површина), 

-период трајања закупа, 

образложење решења,  

-поуку о правном леку. 

Решење о давању стана у закуп објављује се на 

огласној табли градских управа града Ваљева и на 

званичној интернет страници града Ваљева и 

доставља свим учесницима конкурса у року од 15 

дана од дана доношења. 

Против решења из става 1. овог члана може се 

поднети приговор Градоначелнику у року од 15 дана 

од дана пријема истог. 

Одлука Градоначелника донета по приговору из 

става 4. овог члана, или протеком рока за приговор, је 

коначна и јавно се објављује на начин утврђен ставом 

3. овог члана. 

 

V УГОВОР О ЗАКУПУ 

 

Члан 23. 

На основу решења из члана 22. овог Правилника 

закључујe се уговор о закупу стана између Комисије и 

лица коме се даје стан у закуп. 

Стан се даје у закуп на период од 3 године, са 

могућношћу продужења закупа. 

Закупнина се утврђује у складу са прописом 

којим се регулишу стандарди и нормативи за 

планирање, пројектовање, грађење и услови за 

коришћење и одржавање станова за социјално 

становање. 
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Висину закупнине утврђује Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове - одељење надлежно за 

имовинске послове и општу управу. 

 

Члан 24. 

Уговор о закупу стана садржи: податке о 

уговорним странама, назначење акта о давању стана у 

закуп, податке о стану који је предмет закупа; податке 

о члановима породичног домаћинства за које је стан 

дат у закуп, податке о закупнини (износ, рок и начин 

плаћања, промена висине закупнине); услове 

коришћења стана; потписе уговорних страна и друга 

питања која су од значаја за овај уговорни однос.  

Разлози престанка закупа настају ако: 

-закупац стана пре истека периода одређеног у 

уговору својом вољом престане користити стан; 

-закупац или члан његовог породичног 

домаћинства реши стамбену потребу породичног 

домаћинства на други начин; 

-закупац стан, који је предмет закупа, не користи 

искључиво за становање; 

-закупац нередовно плаћа закупнину, односно 

дугује три узастопне закупнине или четири у току 

дванаест месеци; 

-закупац да стан у подзакуп и 

-у другим случајевима утврђеним уговором о 

закупу. 

 

Члан 25. 

Уговор о закупу стана може се продужити са 

закупцем на писани захтев закупца на перод од три  

године. 

Писани захтев подноси се најкасније 90 дана пре 

истека уговора о закупу Комисији. 

Уз писани захтев подноси се: 

-потврда о примањима свих чланова домаћинства, 

-потврда пореске управе о имовини свих чланова 

домаћинства и оверена изјава за примања за која се не 

може прибавити потврда о примањима, 

-оверене фотокопије личних докумената свих 

чланова домаћинства (легитимације избеглих лица, 

личне карте, изводи из матичних књига рођених за 

малолетну децу). 

Уговор о закупу неће се продужити ако је 

закупац или члан његовог породичног домаћинства 

постао власник стана или породичне куће на 

територији Републике Србије или ако су лична 

примања чланова породичног домаћинства изван 

опсега месечних прихода утврђених чланом 7. овог 

Правилника. 

О продужењу уговора о закупу одлучује 

Комисија. 

 На основу одлуке из става 5 овог члана 

Правилника закључујe се анекс уговора о закупу 

стана који закључује Комисија и лице које је 

остварило право на продужење уговора о закупу.  

 

Члан 26. 

Стручне, административне, техничке и друге 

послове везане за давање станова у закуп по 

одредбама овог Правилника обављаће Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове - одељење надлежно за 

имовинске послове и општу управу и одељење 

надлежно за послове финансија. 

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје 

да важи Правилник о давању у закуп станова 

изграђених у оквиру ''Програма становања и трајне 

интеграције избеглица у Србији-СИРП'' на територији 

општине Ваљево број 360-48/06-1 од 16.08.2006. 

године и 360-53/06-01 од 10.09.2006. године, који је 

донео Општински управни одбор за спровођење 

СИРП програма. 

 

Члан 28. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику граду 

Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-74/2015-08 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

209.На основу члана  20. став 1. тачка 1), члану 32. 

став 1. тачка 4) и члану 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07), 

члану 17. став 1. тачка 1) и члану 35. став 1. тачка 4 

Статута града Ваљева (“Службени гласник града 

Ваљева”, број 19/08), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2015. године донела 

је 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Доноси се Локални акциони план запошљавања града 

Ваљева за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

Локални акциони план запошљавања града Ваљева за 

2016. годину објавити у “Службеном гласнику града 

Ваљева”. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 101-23/2015-02 
 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА  ВАЉЕВА  ЗА  2016. ГОДИНУ 

 

I  УВОД 

 

Локални акциони план запошљавања Град Ваљево за 

2016. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља 

основни инструмент спровођења активне политике 

запошљавања у 2016. години. У складу са Законом 

запошњавању и осигурању за случај незапослености 

(„Службени гласник  РС“, БР. 36/09 и 88/10)  њиме се 

дефинишу приоритети и циљеви политике 

запошљавања у 2016. години и утврђују програми и 

мере који ће се реализовати у 2016. години на 

територији Града Ваљева, како би се достигли 

циљеви и постигло одрживо повећање запослености.  

Национални акциони план запошљавања за 2016. 

годину (у даљем тексту: НАПЗ), представља основни 

инструмент за спровођење активне политике 

запошљавања, којим се дефинишу циљеви и 

приоритети и утврђују програми и мере политике 

запошљавања који ће се реализовати у току 2016. 

године, тј., операционализацију НАПЗ-а за период 

2011–2020. године („Службени гласник РС”, број 

37/11), а у изради овог документа и дефинисању 

циљева и приоритета политике запошљавања 

учествовале су социјални партнери, релевантне 

институције и остале заинтересоване стране. 

Правни основ за доношење ЛАПЗ-а садржан је у 

члану 20. став 1. тачка 1., члану 32. став 1. тачка 4. и 

члану 17. став 1. тачка 1. и члану 35. став 1. тачка 4. 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 19/08). 

Чланом 20. став 1. тачка 1. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да општина доноси 

програме развоја. 

Чланом 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да Скупштина општине, у 

складу са законом доноси програм развоја општине, у 

складу са законом доноси програм развоја општине и 

појединих делатности. 

Чланом 66. став 3. истог закона прописано је да се 

одредбе овог закона које се односе на скупштину 

општине примењују на градску скупштину. 

Чланом 17. став 1. тачка 1. Статута града Ваљева 

прописано је да град доноси програме развоја. 

Чланом 35. став 1. тачка 4. Статута града Ваљева 

прописано ја да Скупштина града у складу са законом 

доноси програм развоја града и појединих делатности. 

Општи циљ ЛАПЗ-а је повећање запослености и то 

кроз: 

 

1. Субвенције за запошљавање послодавцима 

(доделу субвенција послодавцима за отварање 

нових радних места) 

2. Подршку самозапошљавању (подстицање 

самозапошљавања) 

3. Стручна пракса – ради стицања практичних 

знања и вештина за самосталан рад у струци без 

заснивања радног односа и то за лица са најмање 

средњим образовањем, без обзира на године 

живота. 

4. Јавни радови за теже запошљива незапослена 

лица у стању социјалне потребе и корисника 

материјалног обезбеђења, нестручна лица и лица 

са средњом стручном спремом, као приоритети 

 

Локални акциони план се доноси на основу усвајања 

плана од стране градског Већа и Одлуке скупштине 

града Ваљева. 

 

II АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ И КРЕИРАЊЕ ПРОГРАМА И 

МЕРА ЛАПЗ 

 

Ваљевску привреду карактерише значајно учешће 

индустрије, у оквиру које је посебно заступљена 

металопрерада, прехрамбена индустрија са значајним 

пољопривредним потенцијалима, затим текстилна 

индустрија, графичка делатност, прерада дрвета, 

грађевинарство и производња неметала и туризам, а 

што је у складу са Стратегијом локалног одрживог 

развоја. Од осталих грана доминантна је трговина са 

финансијским услугама. 

 

 

 

 

 

Табела 1. Основни подаци о граду и округу (површина и становништво), по попису из 2011.  

 Површина 

(км2) 

Удео у укупној површини 

(%) 

Број 

становника* 

Удео у укупном броју 

становника (%) 

Густина 

насе- 

љености (бр. 

станов./ км2) 
Град Округ Србија Град Округ Србија 

Урбана 

зона 

323 35,69 13,06 0,37 59.073 65,41 33.85 0,82 183 

Рурална 

зона 

582 64,31 23,52 0,66 31.239 34.59 17.90 0,43 53.67 

Град 905 100 36.58 1,02 90.312 100 51.75 1,25 99.79 

Округ 2,474 / 100 2,80 174.513 / 100 2,42 70.53 

Србија 88,361 / / 100 7.186.862 / / 100 81.33 
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Табела 2. Радно способно становништво по попису из 2011 .године 

 

Радно способно становништво (од 15-64 године) 

Град Ваљево 

Укупан број Мушкарци Жене 

62.435 
31.063 31.372 

49,75 % 50,25 % 

 

 

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 

 

1. Макроекономски трендови1 

 

Према оцени Републичког завода за 

статистику, у првом кварталу 2015. године, забележен 

је реални пад бруто домаћег производа (БДП) од 

1,9%.  

На пад је највише утицало смањење бруто 

домаће вредности (БДВ) услужног сектора, пре свега 

сектора државе. Посматрано са расходне стране, 

негативан утицај на агрегатну тражњу имала је 

државна потрошња (утицај фискалне консолидације 

од око -1,0 п.п.), али и неповољна кретања у 

спољнотрговинској размени. 

Негативни ефекти по привредну активност, 

узроковани поплавама, постепено ишчезавају и током 

првог квартала 2015. године дошло је до опоравка 

прерађивачке индустрије (раст од 4,2%), услед раста 

производње машинске, дуванске, прехрамбене и 

фармацеутске индустрије. Такође је приметан и 

снажан раст укупне кредитне активности и благи 

опоравак енергетског сектора. Повољна кретања на 

међународном тржишту и задржавање цена нафте на 

ниском нивоу повољно ће деловати на привредну 

активност у наредном периоду. 

Пад зарада у јавном сектору као резултат 

усвојених мера штедње определио је кретање укупне 

масе зарада и у прва три месеца 2015. године (у марту 

2015. године просечна нето зарада смањена је за 2,6%, 

што је било опредељено падом зарада у области јавне 

управе, образовања и здравства). 

У прва четири месеца 2015. године остварен 

је дефицит буџета Републике Србије у висини од 19,3 

млрд. динара. У априлу су остварени приходи у 

износу од 83,9 млрд динара, а расходи су извршени у 

износу од 81,8 млрд. динара што је резултирало 

месечним суфицитом у износу од 2,1 млрд. динара. 

Раст расхода за социјалну заштиту резултат је исплате 

средстава намењених програму решавања проблема 

предузећа у реструктурирању. Трансфери 

организацијама обавезног социјалног осигурања - 

Републички Фонд за пензијско и инвалидско 

                                                 
1 Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 

2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су 
са измењеном методологијом планирања и извештавања о 

кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног 

праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета 
опште државе.  

Министарство финансија је са јануарским подацима о 

макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране 
податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 

2014. године.  

 

осигурање (РФПИО), Републички фонд за 

здравствено осигурање (РФЗО), Национална служба 

за запошљавање (НСЗ) и Фонд за социјално 

осигурање војних осигураника (Фонд за СОВО) 

износили су 20,2 млрд. динара, а највећи део се 

односи на трансфер за пензије у износу од 18,4 млрд. 

динара. На исплату плата запосленима утрошено је 

18,8 млрд. динара.  

Спољнотрговинска робна размена је благо 

погоршана у марту услед снажног раста увоза. 

Међугодишњи раст извоза највећим делом је 

опредељен растом извоза гвожђа и челика (раст од 

45,6%). Првих пет група извозних производа су: 

друмска возила, електричне машине и апарати, 

житарице, поврће и воће и обојени метали. Друмска 

возила су и даље најзначајнији извозни производ са 

учешћем у укупном извозу робе у првом тромесечју 

2015. године од 14,9% (-0,6 п.п. у односу на исти 

период 2014. године). 

Јавни дуг је на крају априла 2015. године 

износио 24,0 млрд. евра, односно 72,3% БДП. 

На повећање дуга почетком 2015. године 

утицало је јачање долара у односу на евро. Спољни 

дуг приватног сектора је смањен за 11 мил. евра и 

износио је 11,7 млрд. евра, док је спољни дуг јавног 

сектора повећан за 541 мил. евра и износио је 14,7 

млрд. евра. 

Кретања на девизном тржишту у априлу 

карактерише блага апрецијација (јачање домаће 

валуте у односу на друге валуте) девизног курса. 

Међугодишња инфлација је у априлу благо 

успорила раст (1,8%), па се и даље креће испод доње 

границе дозвољеног одступања од циља (4±1,5%). С 

обзиром на наставак кретања инфлације испод доње 

границе одступања од циља, као и ниских 

инфлаторних притисака Народна банка Србије (НБС) 

је у мају снизила референтну каматну стопу на 6,5%. 

Раст инфлације у току првог квартала  2015. 

године био је вођен растом цена хране. Потрошачке 

цене су повећане за 1,4%, чему су пре свега 

допринеле више цене непрерађене хране пре свега  

због сезонског пораста цена поврћа и воћа и 

прерађене хране и енергената. Истовремено, 

забележен је благи пад цена услуга. У априлу је 

забележен раст потрошачких цена за 0,5%, пре свега 

под утицајем повећања цена непрерађене хране и 

индустријских производа без хране и енергије. 

Дефицит текућег рачуна у фебруару 2015. 

године износио је 150,3 мил. евра, смањен је за 17,0 

мил. евра у односу на фебруар 2014. године, што је 

10,1%, пре свега због смањења дефицита примарног 

дохотка (за 26,4 мил. евра) 
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Упркос негативним ефектима поплава током 

2014. године, дефицит текућег платног биланса (6,0% 

БДП) је благо смањен у односу на 2013. годину.  

Робни дефицит је повећан за 11,6 мил. евра, 

док је суфицит у размени услуга повећан за 16,8 мил. 

евра (пре свега код грађевинских услуга, техничких 

услуга и услуга повезаних са трговином, као и код 

услуга ИТ сектора). Нето прилив страних директних 

инвестиција у прва два месеца 2015. године износио 

је 144,2 мил. евра.  

 

2. Оквир макроекономске политике и 

структурних реформи  

 Општи оквир економске политике за период 

од 2015. до 2017. године утврђен је Фискалном 

стратегијом за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 

2017. годину и развојним документима Владе као што 

су: Споразум о стабилизацији и придруживању и 

Национални програм за усвајање правних тековина 

Европске уније (2013 - 2016).  

 У складу са стратешким развојним оквиром 

опредељена је економска политика за наредни 

средњорочни период.  

 Основни циљеви економске политике у 

наредном средњорочном периоду су:  

-успостављање макроекономске стабилности 

спровођењем мера фискалне консолидације и јачањем 

стабилности финансијског сектора;  

-отклањање препрека расту привредне активности и 

конкурентности спровођењем свеобухватних 

структурних реформи.  

У наредном периоду економска политика 

биће усмерена на креирање стабилног и предвидивог 

пословног амбијента неопходног за раст привредне 

активности и повећање удела приватног сектора у 

производњи, запошљавању и инвестицијама.  

 Посебна пажња посветиће се стварању 

пословног амбијента стимулативног за привреднике и 

инвеститоре и стварању услова за лакше пословање. 

Убрзаће се преостале економске реформе како би се 

пословно окружење побољшало, посебно 

оснаживањем владавине права и додатним 

смањивањем нефлексибилних услова на тржишту 

рада.  

Циљ је успостављање пословног окружења 

које ће омогућити пораст страних и домаћих 

инвестиција, убрзање реструктурирања привреде и 

повећање продуктивности и конкурентности 

привреде.  

С обзиром на тренд раста јавног дуга у 

наредне три године фискална политика ће се 

заснивати на спровођењу мера за смањење расхода, 

борби против сиве економије и подизању 

ефикасности наплате јавних прихода, као и на 

планираним реформама у домену јавног сектора, 

посебно јавних предузећа.  

 

 Основни циљеви фискалне политике у 

наредном периоду су:  

-снижавање удела јавних расхода, фискалног 

дефицита и јавног дуга у БДП;  

-јачање пореске дисциплине, која подразумева 

побољшање система наплате пореза и смањење сиве 

економије; 

-јачање дугорочне фискалне одрживости кроз 

спровођење структурних реформи, посебно реформи 

јавног сектора.  

Предвиђено фискално прилагођавање 

највећим делом извршиће се смањивањем расхода за 

запослене у јавном сектору, смањивањем пензија, 

субвенција и других врста директних или 

индиректних облика помоћи државним и јавним 

предузећима, али уз заштиту најрањивијих и 

најсиромашнијих слојева становништва.  

 Са становишта функционисања јавног 

сектора и повећања његове ефикасности, мере 

штедње ће се спровести и укидањем непродуктивних 

радних места и општом рационализацијом пословања 

јавног сектора.  

 Економском реструктурирању српске 

привреде значајно ће допринети смањење 

нерационалне јавне потрошње и промена модела 

финансирања инвестиција чиме би се подстакао 

привредни раст и запошљавање. 

У циљу завршетка и олакшавања поступка 

приватизације преосталих предузећа са друштвеним 

капиталом кроз поступак реструктурирања или 

стечаја усвојени су прописи о приватизацији и 

стечају. Законом о приватизацији обезбеђени су 

флексибилнији методи и модели приватизације 

засновани на реалним тржишним условима који ће 

сам поступак учинити ефикаснијим.  

Завршетак процеса реструктурирања и 

рационализација јавног сектора изискују додатне 

расходе у виду неопходних средстава за отпремнине и 

накнаде за незапосленост. Са друге стране, присутан 

је ефекат деловања смањења плата и пензија на 

агрегатну тражњу и одређено смањење прихода по 

том основу. Ови додатни ефекти узети су у обзир при 

пројектовању фискалног оквира до 2017. године.  

Две најзначајније мере, смањење зарада у 

јавном сектору и пензија, примењене су још током 

усвајања ребаланса буџета за 2014. годину тако да се 

ефекат ових мера јавља у децембру 2014. године.  

Ради успостављања дугорочне одрживости 

јавних финансија у наредном периоду убрзаће се 

спровођење структурних реформи јавног сектора које 

се првенствено односе на: реформу система социјалне 

заштите, реформу државне управе, реформу 

предузећа у реструктурирању, јавних предузећа и 

јавних друштава капитала, реформу управљања 

јавним финансијама, реформу пензијског система, 

реформу система образовања, реформу система 

здравствене заштите и обезбеђење финансијске 

стабилности. 

 

II СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА 

1. Трендови на тржишту рада  

На основу годишњих података Анкете о 

радној снази (АРС), Републичког завода за статистику 

(РЗС) може се закључити да је у 2014. години, дошло 

до побољшања индикатора тржишта рада. 
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Табела 3. Трендови на тржишту рада током економске кризе 2008-2014. године, 

становништво 15-64, годишњи просеци, АРС (РЗС) 

Година 

Становниш

тво радног 

узраста 

Активно 

становништ

во 

Запослени 
Незапосле

ни 

Стопа 

активнос

ти 

Стопа 

запосленост

и 

Стопа 

незапосленос

ти 

2008. 4.936.124 3.094.293 2.649.326 444.967 62,7% 53,7% 14,4% 

2009. 4.899.384 2.970.612 2.468.688 501.924 60,6% 50,4% 16,9% 

2010. 4.818.981 2.841.355 2.273.473 567.883 59,0% 47,2% 20,0% 

2011. 4.775.996 2.836.624 2.166.656 669.968 59,4% 45,4% 23,6% 

2012. 4.731.007 2.841.135 2.142.682 698.454 60,1% 45,3% 24,6% 

2013. 4.630.482 2.853.245 2.198.200 655.045 61,6% 47,5% 23,0% 

2014. 4.619.091 2.853.688 2.291.525 562.163 61,8% 49,6% 19,7% 

 Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

 

Укупан број запослених лица радног узраста 

(15-64), према подацима АРС-а у 2014. години 

износио је 2.291.525 лица, што је повећање у односу 

на 2013. годину за 93.325 лица.  

Укупан број незапослених лица радног 

узраста (15-64), према подацима АРС-а у 2014. 

години износио је 562.163, што је за 92.882 лица мање 

у односу на 2013. годину. 

 Стопа активности лица радног узраста (15-

64) у 2014. години износила је 61,8% и повећана је у 

односу на 2013. годину за 0,2 процентна поена . 

 Стопа запослености лица радног узраста (15-

64) у 2014. години од 49,6% је, у односу на 2013. 

годину када је износила 47,5 %, већа за 2,1 процентни 

поен.  

 Стопа незапослености лица радног узраста 

(15-64) је у 2014. години 19,7% и за 3,3 процентна 

поена је мања у односу на 2013. годину (23%). 

 

2. Регионални аспект индикатора тржишта 

рада 

Поређењем података за 2013. и 2014. годину, стопа 

незапослености становништва радног узраста бележи 

пад у свим регионима: у Београдском региону за  0,5 

процентних поена, у Региону Јужне и Источне Србије 

за 2,7 процентних поена, у Региону Војводине за 4,0 

процентна поена, а највише у Региону Шумадије и 

Западне Србије за 5,1 процентни поен. 

  

Табела 4: Кретање основних индикатора тржишта рада по регионима, 

 за становништво старости 15-64, АРС(РЗС) 

Старосна категорија 

15-64 

Београдски 

регион 

Регион 

Војводине 

Регион 

Шумадије и 

Западне 

Србије 

Регион 

Јужне и 

Источне 

Србије 

Регион 

Косова и 

Метохије 

2013. година 

Стопа активности 62,0% 60,3% 61,8% 62,7% ... 

Стопа запослености 50,8% 45,7% 47,1% 46,8% ... 

Стопа незапослености 18,1% 24,3% 23,8% 25,3% ... 

Стопа неактивности 38,0% 39,7% 38,2% 37,3% ... 

2014. година 

Стопа активности 61,6% 61,9% 62,9% 60,5% ... 

Стопа запослености 50,7% 49,3% 51,1% 46,9% ... 

Стопа незапослености 17,6% 20,3% 18,7% 22,6% ... 

Стопа неактивности 38,4% 38,2% 37,2% 39,5% ... 

 Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

Посматрано по регионима, у 2014. години нижу стопу 

незапослености од опште стопе имали су Београдски 

регион (17,6%) и Регион Шумадије и Западне Србије 

(18,7%), док је Регион Јужне и Источне Србије имао 

највишу стопу незапослености (22,6%). У 2014. 

години вишу стопу активности од опште стопе имали 

су Регион Шумадије и Западне Србије (62,9%) и 

Регион Војводине (61,9%), док је најнижа стопа 

активности регистрована у Региону Јужне и Источне 

Србије (60,5%).  

 

3. Положај жена на тржишту рада 

Незапосленост жена у Републици Србији израженија 

је од незапослености мушкараца. Разлике у стопама 

активности и запослености код жена и мушкараца и 

даље су присутне. У 2014. години забележен је раст 

стопе активности жена за 0,6 процентних поена.  
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Табела 5. Основни индикатори тржишта рада према полу, становништво 15-64, АРС(РЗС) 

Стопе , старосна категорија  15-64  2013. година 2014. година 

Жене   

Стопа активности 53,2 % 53,8 % 

Стопа запослености 40,1 % 42,9 % 

Стопа незапослености 24,7 % 20,4 % 

Мушкарци   

Стопа активности 70,2 % 69,9 % 

Стопа запослености 54,9 % 56,5 % 

Стопа незапослености 21,7 % 19,2 % 

Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

Стопа запослености жена од 42,9% је и даље значајно 

нижа од стопе запослености мушкараца 56,5%, 

односно разлика у стопама запослености између 

мушкараца и жена старости 15-64 у 2014. години 

износи 13,6 процентних поена.  

У периоду 2013.- 2014. године забележен је раст стопе 

запослености жена за 2,8 процентних поена (са 40,1 

на 42,9%). Стопа незапослености жена је у 2014. 

години 20,4%, а мушкараца 19,2%, што представља 

разлику од 1,2 процентна поена. У периоду 2013.- 

2014. године дошло је до пада стопе незапослености 

жена за 4,3 процентна поена (са 24,7% на 20,4%). 

Упоређивањем разлика у индикаторима за жене и 

мушкарце за 2013. и 2014. годину може се закључити 

да су разлике смањене.  

 

4. Старосна структура незапослених лица  

Посматрано према годинама старости, у 2014. години 

половина незапослених, тј. 274.962 (48,91%) била су 

лица која припадају двема најмлађим старосним 

групама (15-24, 25-34). У 2014. години је у односу на 

2013. годину дошло до смањења броја незапослених у 

свим старосним групама. 

 

Табела 6. Старосна структура незапослених лица, становништво 15-64, АРС(РЗС) 

Старосна група 2013.година  2014. година 

15-24 108.868 99.223 

25-34 189.957 175.739 

35-44 149.592 123.615 

45-54 132.119 105.540 

55-64 74.509 58.046 

Укупно 15-64 655.045 562.163 

Извор: АРС, Републички завод за статистику  

 

5. Положај младих на тржишту рада 

Незапосленост младих старосне доби 15-24 у 

Републици Србији је веома изражена. 

Стопа незапослености младих у 2014. години 

износила је 47,1%, што је знатно изнад опште стопе 

незапослености (19,7% за становништво радног 

узраста 15-64).  

Стопа незапослености младих је у 2014. години 

смањена у односу на 2013. годину за 2,3 процентна 

поена.  

Стопа запослености младих (15-24) је веома ниска и у 

2014. години износила је 14,8%, односно, 

посматрајући 2013. годину (14,5%), незнатно је 

повећана. 

Стопа активности младих је веома ниска и у 2014. 

години износила је 27,9%, али у односу на 2013. 

годину (28,7%), бележи смањење за 0,8 процентних 

поена.  

 

Табела 7. Основни индикатори тржишта рада младих 15-24, АРС(РЗС) 

Становништво старости (15–24)  2013. година  2014. година 

Стопа  активности % 28,7 27,9 

Стопа запослености % 14,5 14,8 

Стопа незапослености % 49,4 47,1 

Стопа неактивности % 71,3 72,1 

  Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

У 2014. години број незапослених младих 15-

24 износио је 99.223 док је укупан број незапослених 

лица старости 15-64 износио 562.163, тј. учешће 

младих у укупном броју незапослених старости 15-64 

је 17,16%. Удео незапослених младих у укупном 

броју младих је 13,15%. Приметан је велики број 
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неактивних младих 543.454 или 72,05% од укупног 

броја младих. 

Према подацима Републичког завода за статистику у 

2014. години НЕЕТ стопа односно учешће младих 

који нису запослени, нити су у систему образовања и 

обуке  износи 20 %. 

 

 

6. Положај старијих (55-64) на тржишту 

рада  

Стопа незапослености старијих износила је 11,9% и у 

2014. години бележи смањење за 3,4 процентна поена 

у односу на 2013. годину (15,3%).  

Стопа запослености ове старосне групе се повећана је 

за 1,6 процентних поена, са 34,3% у 2013. години на 

35,9% у 2014. години.  

 

Табела 8. Основни индикатори тржишта рада старијих 55-64 година, АРС(РЗС) 

Становништво старости (55–64)  2013. година  2014. година 

Стопа активности % 40,5 40,7 

Стопа запослености %  34,3 35,9 

Стопа незапослености % 15,3 11,9 

Стопа неактивности % 59,5 59,3 

  Извор: АРС, Републички завод за статистику 

 

Велики број старијих лица у периоду транзиције и 

економске кризе остао је без посла. 

 

7. Дугорочна незапосленост 

Незапосленост у Републици Србији има дугорочни 

карактер. Многи запослени, када пређу у статус 

незапослености, остају у том статусу дужи временски 

период.  

Стопа дугорочне незапослености представља 

проценат незапослених годину дана и дуже у укупном 

броју активних становника узраста (15+) у 2013. 

години износила је 16,8% при чему је стопа 

дугорочне незапослености жена 18,2% , а мушкараца 

15,7%. 

Према АРС у 2014. године, дошло је до смањења 

стопе дугорочне незапослености на 12,8 %, при чему 

је стопа дугорочне незапослености жена 13,5%, а 

мушкараца 12,2%.  

 

8. Неформална запосленост 

Поређењем података из АРС за 2014. годину 

у односу на 2013. годину, уочава се да је стопа 

неформалне запослености у порасту, али је према 

подацима за I квартал 2015. године дошло до 

значајног пада стопе неформалне запослености, која 

је износила 19,4%. 

 

Табела 9: Стопа неформалне запослености, становништво 15+ 

Старосна категорија 15+ 2013. година 2014. година 
I квартал 

2015. године 

Стопа неформалне запослености - учешће 19,3% 22,0% 19,4% 

Мушкарци 18,1% 20,9% 18,3% 

Жене 20,9% 23,5% 20,9% 

Извор: АРС, Републички завод за статистику 

Неформална запосленост најизраженија у категорији 

помажућих чланова домаћинства. У I кварталу 2015. 

године од укупног броја неформално запослених 

483.795, категорији помажућих чланова домаћинства 

припада 202.258 (41,8%). 

9. Регистрована незапосленост 

На крају 2014. године на евиденцији незапослених 

НСЗ налазило се 741.906 лица што је за 27.640 лица 

мање у односу на број лица на евиденцији на крају 

2013. године. 

 

Табела 10: Незапослена лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) 

Година 
Укупан број 

незапослених лица 

Укупан број 

незапослених жена 

Број незапослених 

младих 15-30 година 

Број незапослених 

старијих од 50  година 

2013. 769.546 393.500 209.202 194.817 

2014. 741.906 379.066 196.260 193.052 

 Извор: НСЗ 

 

Уколико регистровану незапосленост анализирамо 

према радном искуству и припадности категоријама 

теже запошљивих лица, 65,45% од укупног броја 

регистрованих јесу лица која су била у радном 

односу, док са друге стране 34,55% или 256.302 лица 

први пут траже запослење. 
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Категорији дугорочно незапослених припадало је чак 

507.074 лица. Значајан је и број лица без школе или са 

непотпуном основном школом 52.697. 

 

III ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Уважавајући смернице и препоруке европске 

политике запошљавања, показатеље стања на 

тржишту рада Републике Србије, текуће реформске 

процесе и идентификоване кључне изазове и препреке 

на странама тражње за радом и понуде рада, утврђени 

су приоритети политике запошљавања у 2016. години: 

I   Побољшање услова на тржишту рада и унапређење 

институција тржишта рада, 

II Подстицање запошљавања и укључивања теже 

запошљивих лица на тржиште рада и подршку 

регионалној и локалној политици запошљавања,  

III Унапређење квалитета радне снаге и улагање у 

људски капитал.  

 

 

МИКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР 
 

КРЕТАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ЗАПОШЉАВАЊА 

У  ВАЉЕВУ  

 

 Извор: НСЗ Филијала Ваљево 

 

Незапослена лица  
Број незапослених лица која активно траже запослење 

у  Ваљеву на дан 31.12.2014. године је 8.388 лица. У 

2014. години је број незапослених мањи за  319 

(3,66%) у односу на исти месец 2013. У Округу је на 

крају јануара 2015. године  било 14.333 што је за 534 

(3,59%) мање незапослених лица него у истом месецу 

2014. године. У осталим општинама Округа већи је 

број незапослених у односу на исти месец 2013. 

године, осим општине Мионица и Уб, где је тај број 

мањи у односу на посматрани период. По општинама, 

највише незапослених је у Ваљеву – 8.388 што је 

59,60% укупног броја незапослених у Округу. Удео 

жена у незапослености у граду Ваљеву је 52,78%. На 

нивоу Округа учешће жена у незапослености је 

53,00% у 2014. години.  

 

Дугорочно незапослених (на евиденцији дуже од 12 

месеци).  

Број дугорочно незапослених лица у граду Ваљево је 

66% од укупног броја незапослених и њих чине 

већином жене. Најбројнија су лица која чекају на 

запослење 1-2 године 16,95% а потом лица са 

трајањем незапослености од 3 - 5 година 16.14%. 

 

Незапослена лица према годинама старости 
Незапослених лица која су млађа од 30 година у 

Ваљеву их је 27.61%. Број незапослених лица која су 

старија од 50 година има тенденцију незнатног раста. 

У Ваљеву их је  29,51%. 

Број старијих од 50 година међу незапосленим 

лицима, jе незнатно премашио број млађих од 30 

година, што јасно указује на све неповољнију 

старосну структуру радне снаге која је расположива 

на тржишту рада.  

 

Незапослена лица према образовној структури 

Структура незапослених у Округу и општинама према 

степену стрчне спреме се није битније променила. У 

Ваљеву је међу незапосленим лицима 30,10% 

нестручних радника (I-II степен, односно 

четворогодишње и осмогодишње основно 

образовање). Са средњом стручном спремом (III, IV и 

V степен) у Ваљеву их је 53,90%. Са вишом школском 

спремом (VI-1 VI-2 степен) у Ваљеву 7.09%. 

Незапослених са академским образовањем у граду 

Ваљеву је 7,95% што чини око 75 % од свих 

незапослених са универзитетским образовањем у 

Округу. Учешће жена по степенима стручне спреме 

расте у вишим степенима образовања.  

По групама занимања најбројније групације 

незапослених су у областима: машинство и обрада 

метала (13,96%); трговина, угоститељство и туризам 

(11,58%); економија, право и администрација 

(11,66%); пољопривреда и шумарство ( 7,81%) итд.  

 

 

АНАЛИЗА ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

Град Ваљево припада, од 2014. године, првој групи 

развијености градова и општина Србије, што значи да 

је степен развијености града виши од републичког 

просека. 

Индустрија и привредни развој: ваљевску привреду 

карактеришу пољопривредно-прехрамбени комплекс, 

грађевинарство и графички сектор.Развијен је 

приватни сектор који се састоји од малих и средњих 

предузећа и самосталних занатских и трговинских 

радњи. 

У привредном сектору у Ваљеву функционише преко 

1.200 предузећа, по подацима из 2013. године 

(просечно се сваке године отвори између 50 и 60 

предузећа, а угаси много мање). Овај сектор 

запошљава око 12.000 лица. У граду је регистровано 

преко 3.300 приватних предузетника (годишње се 

региструје око 400 предузетника, а избрише око 200), 

од чега је највећи број у области трговине 36.76% и 

прерађивачке индустрије 18.73%, саобраћаја, 

складиштење, угоститељске делатности као и 

грађевинарства. 
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УКУПНИ ПОДСТИЦАЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ПРЕМА ВРСТИ КОРИСНИКА/НАЈЗНАЧАЈНИЈИ 

КОРИСНИЦИ И УКУПНО 
 

 

Врста корисника 
2012 
БРОЈ  

 у (0) 

 

ИЗНОС  

(00) 

2013 
БРОЈ  

у (0) 

 

ИЗНОС 

 у (00) 

2014 
БРОЈ 

 у (0) 

 

ИЗНОС 

 у (00) 

2015 

БРОЈ 

 у (0) 

 

ИЗНОС 

 у (00) 

01. Велико 

привредно друштво 

 

99 

 

330.755 

 

47 

 

117.396 

 

3 

 

53.117 

 

11 

 

110.291 

02. Мало и средње 

пр. друштво 

 

41 

 

126.457 

 

71 

 

43.344 

 

38 

 

479.400  

 

45 

 

459.254 

03. Предузетник  

143 

 

23.875 

 

32.041 

 

18.202 

 

58 

 

4.051  

 

99 

 

24.182 

04. Пољопривредна 

газдинства 

 

17.661 

 

179.083 

 

6.384 

 

146.020 

 

10.142  

 

221.501  

 

1.632 

 

40.776 

Табела: 11 Извор: АПР од података: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја (последње ажурирано стање 

се односи на период 01.01.-30.06.2015.год.) 

 

Највећи реализатори подстицаја граду Ваљеву су 

били: Фонд за развој РС, Канцеларија за европске 

интеграције, Министарство финансија, Агенција за 

осигурање и финансирање извоза и Министарство 

регионалног развоја и локалне самоуправе. 

Од 2005. године у Републици Србији се не мери 

индикатор структуре народног дохотка, већ је, као 

алтернатива, преузет један од такође често 

примењиваних индикатора, тзв. економски агрегат. 

Економски агрегат се израчунава из производа 

укупног броја запослених у граду и просечне бруто 

зараде по једном запосленом. Он је збирни показатељ 

јер даје заједничку вредност приказану у еврима, која 

представља резултат економске активности града. 

 

 

Табела 12. Преглед економског агрегата града Ваљева 

 
Укупан број запослених 

Просечна бруто зарада ( 

ЕУР) 

ЕКОНОМСКИ АГРЕГАТ 

Укупно (ЕУР) 

2005 31 131 237 7 378 047 

2006 31 713 297 9 418 761 

2007 33 206 401 13 315 606 

2008 32 156 437 14 052 172 

2009 31 833 428 13 624 524 

2010 31 222 430 13 425 460 

2011 30 995 438 13 575 810 

2012 31 714 469 14 873 866 

2013 31 390 454 14 251 060 

2014 27.576 459 12 657 384 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Табела 13. Преглед економског агегата Републике Србије 

 Укупан број 

запослених 

Просечна 

бруто 

зарада 

(ЕУР) 

ЕКОНОМСКИ АГРЕГАТ 

Укупно (ЕУР) 

2005 2 068 964 308 637 240 912 

2006 2 025 627 377 763 661 379 

2007 2 002 344 484 969 134 496 

2008 1 999 476 516 1 031 729 616 

2009 1 889 085 460 868 979 100 
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2010 1 795 775 462 829 648 050 

2011 1 743 411 522 910 060 542 

2012 1 725 209 511 881 581 799 

2013 1 724 752 541 933 090 832 

2014 1.696.834 523 887.444.182 

Извор: Републички завод за статистику 

 

Економски агрегат града Ваљева у својој апсолутној 

вредности има константан раст од 2005. до 2008. 

године, потом следи пад до 2012. године, након чега 

се примећује пораст економског агрегата. Највећи 

раст економског агрегата у посматраном периоду 

присутан је у 2008. години и на нивоу града Ваљева и 

на нивоу Републике Србије. У 2016. години се очекује 

пад економског агрегата због мера штедње Владе РС, 

које ће се одразити и на град Ваљево. 

БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

За Град Ваљево, за сада изостављајући ефекте светске 

економске кризе, је карактеристично смањење броја 

запослених упоређујући податке уназад неколико 

година. Број незапослених је континуирано у паду 

током претходних месеци текуће године. 

 

Табела 14. Број и структура запослених 2014. година 

 

Град Ваљево 

Структура 

запослених  

у Граду (%) 

Структура 

запослених  

у Округу (%) 

Структура 

запослених у Србији 

(%) 

Запослени-укупно 27.576 100 100 100 

Жене 12.716 49.21 46.83 47.01 

Мушкарци 14.860 50.79 53.17 52.99 

У предузећима, установама, 

задругама и организацијама 
17.047 61.82 64.46 77.98 

Приватни предузетници, 

самостални делатници и 

запослени код њих 

10.529 38.18 35.54 22.02 

Извор: НСЗ, Филијала Ваљево 

 

Табела 15. Запослени према области делатности 2014. година 

ДЕЛАТНОСТ Број запослених 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 157 

Рударство 46 

Прерађивачка индустрија 6.495 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 348 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама 569 

Грађевинарство 927 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 1.697 

Саобраћај и складиштење 709 

Услуге смештаја и исхране 118 

Информисање и комуникације 205 

Финансијске делатности и делатност осигурања 185 

Пословање  некретнинама 48 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности 302 

Административне и помоћне услужне делатности 218 

Државна управа и обавезно социјално осигурање 1.051 

Образовање 1.850 

Здравствена и социјална заштита 1.840 

Уметност, забава и рекреација 131 
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Остале услужне делатности 151 

УКУПНО У СВИМ СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ 17.047 

ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ КОД ЊИХ И ЛИЦА КОЈА 

САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ 
10.529 

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 27.576 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ У ГРАДУ ВАЉЕВУ 

Табела 16. Упоредни преглед просечних зарада по запосленом по годинама. 

 2002 

(€)* 

2003 

(€)* 

2004 

(€)* 

2005 

(€)* 

2006 

(€)* 

2007 

(€)* 

2008 

(€)* 

2009 

(€)* 

2010 

(€)* 

2011 

(€)* 

2012  

(€)* 

2013 

 (€)* 

2014 

 (€)* 

Просечна 

бруто зарада у 

Граду 

165 181 205 237 297 401 437 250 430 438 469 454 459 

Просечна 

бруто зарада у 

округу 

175 197 225 257 317 417 459 262 446 493 445 450 472 

Просечна 

бруто зарада у 

Србији 

219 255 283 308 377 484 547 312 518 545 521 527 523 

Просечна нето 

зарада у Граду 

115 125 142 168 206 288 315 175 311 290 342 330 333 

Просечна нето 

зарада у округу 

122 137 155 180 218 299 330 183 322 340 332 401 341 

Просечна нето 

зарада у Србији 

152 177 194 210 258 347 392 218 373 392 375 376 380 

* по просечном средњем курсу НБС за сваку годину 

 

 

ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ И КРЕТАЊЕ 

ПРИВРЕДНЕ СТРУКТУРЕ 
 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
 

Економски раст захтева инвестиције, слободну 

конкуренцију и отворено тржиште. Циљ Града 

Ваљева је да кроз транспарентан и инвестиционо 

"пријатељски" оквир створи такве услове у којима 

инвеститор може да сагледа све могућности и ризике 

средњорочних и дугорочних инвестиционих одлука. 

Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе 

што у доба кризе најлакше опстају, јер се најбрже 

прилагођавају новонасталим условима. Пружање 

подршке сектору малих и средњих предузећа је 

сложен посао због ширине и различитости потребних 

вештина потенцијалних предузетника и ограничених 

расположивих ресурса за пружање значајне помоћи. 

Без обзира на препреке, потребно је створити услове 

неопходне за развој овог сектора, јер је управо он 

покретач развоја и омогућава смањење 

незапослености путем отварања нових радних места, 

повећања броја привредних субјеката, супституцију 

увоза и већу извозну конкурентност домаће привреде.  

Подизање свести о предузетништву и унапређење 

управљачких способности садашњих и потенцијалних 

предузетника захтева промовисање предузетништва 

кроз: одговарајућу обуку о могућностима коришћења 

фондова за започињање посла, најповољнијем 

правном облику предузетништва, постпуку 

регистрације, пореским и другим финансијским 

обавезама, начину израде бизнис планова, као и о 

самом препознавању предузетничке склоности и 

пословних идеја. Посебно треба развијати 

предузетништво у специфичним секторима који су 

најважнији за економски развој, као што су 

пољопривреда и производња хране и еколошки 

туризам. 

Развој предузетништва на територији града Ваљева и 

нова запошљавања подстицала је и Национална 

служба за запошљавање - филијала Ваљево и то не 

само финансијском, већ и нефинансијском подршком. 

Водећу улогу за нефинансијску подршку одиграо је 

Пословни центар, кроз тродневне семинаре, 

првенствено лицима која намеравају да започну 

сопствени посао, "Пут до успешног предузетника". 

Похађање обуке је уједно био и један од услова за 

добијање средстава за самозапошљавање. Проценат 

успешности, на овај начин подстицаја 

предузетништва је међу највишим у Србији и износи 

око 40%. 

 

Подршка града 

Град Ваљево, уназад неколико година, издваја 

средства у буџету за финансирање предузетника 

субвенционишући отварање нових радних места, као 

и незапослене са развијеном бизнис идејом кроз 

програм самозапошљавања, стручну праксу и јавне 

радове.  
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Подршка града по годинама: 

 

 

Tабела 17: Извор: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове 

 

 

ПРИВАТИЗАЦИЈА, ПРИВРЕДА, ПРИВРЕДНИ 

СУБЈЕКТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ  

 

На подручју града Ваљева до сада су приватизована 

37 предузећа и укупан приход остварен продајом 

њиховог капитала је мало преко 20 милиона евра. 

Поред постигнутих купопродајних цена, већински 

власници су се обавезали да ће у основна средства 

приватизованих предузећа инвестирати укупно 6,76 

милиона евра.  

Већина приватизованих фирми пре приватизације се 

налазила у врло тешком стању са великим 

дуговањима према повериоцима, држави и радницима 

(неисплаћени порези, доприноси и зараде) као и 

изгубљеним тржиштима за пласман производа. 

Међутим, и након приватизације, а на основу 

приказаних показатеља, изостали су очекивани 

резултати, обзиром да се производни капацитети 

приватизованих фабрика нису довољно користили. 

Све фабрике имају проблем недостатка посла, 

неисплаћених зарада, неисплаћених доприноса на 

зараде ПИО, без јасних стратегија за побољшање 

стања.  

Ваљевску привреду карактерише пољопривредно-

прехрамбена производња, грађевинарство и графички 

сектор. Традиционално, на територији града Ваљева, 

развијен је приватни сектор, који се састоји од малих 

и средњих предузећа и самосталних занатских и 

трговинских радњи. У привредном сектору послује 

око 1.200 предузећа од којих су 4 велика, 11 средњих 

и остало су мала. У овим предузећима је запослено 

око 12.000 радника. У граду има око 3.000 

предузетника, од чега је највећи број у области 

трговине 24.16% и прерађивачке производње 20.56%. 

У привредној структури, доминантно место има 

прерађивачки сектор (339), затим следи трговина 

(325), грађевинарство (80) и стручне, научне, 

иновационе и техничке делатности (72). 

Основни локационо-развојни потенцијали за 

размештај сектора на подручју града су: 

традиционално развијен привредни сектор, већ 

изграђени производни и инфраструктурни 

капацитети, природне погодности за развој 

пољопривредне производње као сировинске основе за 

развој прехрамбене производње, мрежа саобраћајница 

(путеви, железница), утврђене резерве неметала-

кречњака, песка, каолина, техничког камена, итд. 

Последњих година расте интересовање страних 

инвеститора, тако да су у своје производне погоне 

инвестирале аустријска компанија „Austroterm“ 

(„Austrotherm“), италијанска „Golden lejdi“ („Golden 

Lady“) и словеначко „Gorenje“ („Gorenje“). Од 2012. 

године у граду послују и два мегамаркета - „Roda 

market“ хрватског концерна „Agrokor“ („Agrokor“) i 

„Intereks“ („InterEX“) у власништву „Intermaršea“ 

(„Intermarché“), као и компанија „IDEA“ („IDEA“) у 

власништву хрватског трговачког ланца „Konzum“ 

(„Konzum“) концерна „Agrokor“ („Agrokor“). У 

пољопривредној грани најзаступљеније су воћарска и 

сточарска производња, као и прехрамбена 

технологија (производња сокова, џемова и пива). 

Пољопривредни потенцијали су велики и недовољно 

искоришћени. 

Значајно је учешће производње, у оквиру које 

посебно место заузимају металопрерађивачки сектор, 

прехрамбена производња и прерада, са развијеном 

пољопривредом и значајним пољопривредним 

потенцијалима, затим текстилна производња, 

графичка делатност, прерада дрвета, грађевинарство и 

производња неметала. Од осталих грана доминантни 

су саобраћај и складиштење. Поред наведених, 

постоје и позитивни примери приватизованих и 

новоотворених страних и домаћих фирми, које 

годинама утичу на позитивну привредну “крвну” 

слику града Ваљева: 

 

 

ГОДИНА 

 

МЕРА: 

НОВА 

РМ 

 

МЕРА: 

САМОЗАПОШЉАВА

ЊЕ 

 

МЕРА: 

СТРУЧНА 

ПРАКСА 

 

МЕРА: 

ЈАВНИ 

РАДОВИ 

 

УКУПНО 

СВЕ МЕРЕ У 

ГОДИНИ БР. 

ЛИЦА 

 

УКУПНО ИЗДВОЈЕНА 

СРЕДСТВА ЛС 

2007. 50    50 5.000.000,00 

2008. 88    88 8.750.000,00 

2009. 72    72 5.800.000,00 

2010. 65  21  86 8.000.000,00 

2011. 20 26 34  80 10.000.000,00 

2012. 24 27 25 15 91 12.000.000,00 

2013. 40 20 20 46 126 18.777.000,00 

2014. 37 30 20  87 15.000.000,00 

2015. 10 10 30 81 131 15.000.000,00 

УКУПНО: 406 113 150 142 811 98.327.000,00 
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Спољнотрговинска размена у периоду јануар-март 

2013. године забележила је задовољавајуће резултате, 

како извоза тако и увоза и укупне размене, при чему 

треба имати у виду ниску основицу из истог периода 

претходне године. 

Најзначајнији спољнотрговински партнери привреде 

града Ваљева су: Италија, Руска Федерација, 

Словенија, Румунија и Немачка. У извозу главни 

партнери су Румунија, Руска Федерација, Италија, 

Немачка и БиХ, а у увозу Италија, Словенија, 

Немачка и Француска. У укупној размени највећи 

проценат размене се обавља са чланицама Европске 

Уније и чланицама CEFTA.  

Најзначајнији извоз са територије града Ваљева, у 

периоду јануар-март 2013. године релизовали су 

„Вали“(„Valy“), „Горење“ („Gorenje“), „Инос Балкан“, 

„Аустротерм“ („Austrotherm“) и „Агранела“. 

Најзначајнији увозници у овом периоду били су 

„Горење“ („Gorenje“), „Вали“ („Valy“), „Кинг-

Комерц“ и „Аустротерм“ („Austrotherm“).  

Од производа су се највише извозили: комбинација 

фрижидера и замрзивача, замрзивачи у облику 

сандука, фрижидери, женске чарапе, воће и стока. У 

увозу најзначајније робе су: котлови и машине, 

пластичне масе и производи од пластичних маса, 

гвожђе и челик, електричне машине и опрема, одећа и 

прибор, стакло и производи. За период јануар-март 

2013. године привреда града остварила је размену 

која је износила 163,2 милиона америчких долара. 

Град Ваљево је у овом периоду извезао робе у 

вредности 76,4 милиона америчких долара. 

Годинама највећи извозници су привредна друштва 

металског сектора и електроиндустрије, и то: 

„Gorenje“, „Инос Балкан“, ХК „Крушик“, „Блист“, 

„Маркант“ и „Елби“. У периоду јануар–август 2014. 

године, “Gorenje” је било четврти извозник у 

Републици Србији, са извозом од 120,4 милиона €. 

Увозни производи који су у периоду 2005. - 2012. 

године били доминантни су: машине и котлови са 

66,9 милиона $, гвожђе и челик са 9,8 милона $ и 

алуминијум и производи од алуминијума са 6,8 

милиона $.  

Највећи увозници у овом сектору су „Горење“, 

„Урбан Техникс“ („Urban Technics“), „Твик ДИВ“, ХК 

„Крушик“, „Елби“ и „Блист“.  

Водеће предузеће у робној размени из области 

текстила јесте „Vali“ („Valy“). У структури извозних и 

увозних производа у 2012. години најзначајнији 

извозни производи су одећа и прибор са учешћем од 

130,6 милиона $, и извозом од 58,5 милиона €. 

Производња грађевинског материјала је заснована на 

бројним природним богатствима квалитетних 

пескова, кварцног песка, каолина, глине, гранита и 

камена. Сектор грађевинарства на подручју града 

Ваљева остварује извоз од 2 милиона $. Укупно, у 

грађевинском сектору града послује 80 предузећа, од 

чега 78 малих и 2 средња. Овај сектор привреде 

запошљава укупно 1.018 радника. 

У оквиру грађевинског сектора је у 2012. години 

извезено производа у вредности од 14,4 милиона $. За 

период 2005 - 2012. година у овом сектору је увезено 

производа за 45,6 милиона $. Најзначајнији извозници 

и увозници из ове области су фирме „Austroterm“ 

(„Austrotherm“), „Četnik“ и „Stirokop“ („Stirocoop“). 

 

 

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

SWOT  АНАЛИЗА – АНАЛИЗА РИЗИКА НА ТРЖИШТУ РАДА  

 

 

СНАГЕ 

 

Постојање и примена стандарда и процедура 

Добри материјално-технички услови за рад 

Одговарајућа образовна структура стручних 

кадрова на пословима у запошљавању 

Постоје стратешких докумената усвојених од 

стране Скупштине града 

Постоји локални савет за запошљавање 

Постоји Комисија за одлучивање  

Образовна структура незапослених изнад 

републичког просека 

Постојање образовних институција 

Субвенционисање запошљавања из локалног 

буџета 

Отвореност ка јавности 

Сарадња са медијима 

Развијен сет услуга 

Професионализам 

Индивидуалан приступ у раду  

Искуство у раду 

Постигнути резултати у реализованим  

пројектима 

 

СЛАБОСТИ 

 

Висока стопа незапослености 

Недостатак нових инвестиција 

Неповољна старосна структура незапослених 

Млади имају тенденцију останка у градовима 

студирања и/или одласка у иностранство 

Млади немају пословне компетенције 

Образовне институције продукују кадрове 

неусклађене са потребама тржишта рада 

Непостојање институција за образовање одраслих 

Несигурност радних места у предузећима и 

опасност од настанка вишкова 

Неадекватне квалификације незапослених 
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Иницијатива 

Ентузијазам 

Стручно усавршавање кадрова 

 

MOГУЋНОСТИ 

 

Постојање НАПЗ-а (Националног акционог плана 

запошљавања) 

Постојање ЛАПЗ-а 

Постојање фондова за стимулисање развоја 

привреде и пољопривреде 

Спремност инвеститора да развијају своје послове 

на територији града 

Добра сарадња са бизнис сектором 

Подршка локалне самоуправе 

Постојање ЕУ фондова за развој и умрежавање 

привреде као и за примену савременог концепта 

запошљавања 

Заинтересованост медија за праћење области 

запошљавања 

Партнерски пројекти са страним и домаћим НВО 

Развој малих и средњих предузећа и 

предузетништва у Ваљеву 

 

ПРЕТЊЕ 

 

Економска криза 

Ниво зарада и услови рада испод просека 

Економска неразвијеност града 

Недовољно новца за реализацију мера активне 

политике запошљавања и подстицање 

предузетништва 

Предрасуде и дискриминације у запошљавању  

Одлив стручних кадрова 

Лоше приватизације 

Диспропорција између образовања и потреба 

тржишта рада 

Сива економија 

 

СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА 

 

У периоду од 2008. до 2013. године, остварена је 

макроекономска стабилност и повољнија 

микроекономска ситуација. То је утицало на појаву 

позитивних трендова на тржишту рада, али проблеми 

у области запошљавања, као што су недостатак 

послова, недовољне привредне активности и ниска 

запосленост у формалној економији и даље су 

присутни. Од краја 2011. године почиње период 

светске економске кризе, која за последицу има 

значајно погоршање стања на тржишту рада.  

 

Табела 18. Кретање стопе незапослености у периоду од 2008-2014 

Година Стопа незапослености Ваљево Стопа незапослености Република 

Србија 

XII 2008 14,71 24,00 

XII 2009 17,27 25,90 

XII 2010 19,10 26,70 

XII 2011 21,09 27,60 

XII 2012 21,94 28,40 

XII 2013 21,81 22,12 

XII 2014 21,58 17,30* 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево * РЗС 

 

Опште карактеристике тржишта рада остају 

непромењене у односу на предходни период: 

неусаглашеност понуде и потражње радне снаге, 

велико учешће дугорочно незапослених, неповољна 

старосна и квалификациона структура незапослених, 

висока стопа незапослености младих и ниска 

мобилност радне снаге, велики број незапослених 

који припадају теже запошљивим категоријама, као и 

велики број ангажованих у сивој економији (које 

најновије мере Владе РС треба да преведу у легалне 

запослене). 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Према прописима из области запошљавања, 

послодавци немају обавезу да пријављују нова радна 

места Националној служби за запошљавање тако да 

није могуће пратити овај индикатор. Оно што се може 

пратити је број слободних радних места која 
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послодавци пријављују НСЗ онда када траже 

посредовање, као и запошљавање према 

административним подацима. Приметан је пораст 

броја слободних радних места које послодавци 

пријављују у 2013. години.   

 

Табела 19. Запошљавање, 2012. - 2014. година  

 Град 2012. Град 2013. Град 2014.  

Слободна радна места - укупно 1.321 1.259 1.180 

На неодређено 

време 

 283 138 172 

 21,42 10,96 14,58 

На одређено 

време 

 1.038 1.121 1.008 

 78,58 89,04 85,42 

* Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

Највише запослених у 2014. години је било у 

следећим привредним гранама: пољопривреда, 

производња и прерада хране, геологија, рударство и 

металургија, шумарство и обрада дрвета, машинство 

и обрада метала. 

 

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА 

 

Један од показатеља на тржишту рада је и број 

слободних радних места, односно стопа попуњавања 

слободних радних места. Према новим прописима из 

области запошљавања, послодавци немају обавезу да 

пријављују слободна радна места Националној 

служби за запошљавање, тако да није могуће пратити 

овај индикатор. Оно што се може пратити је број 

слободних радних места која послодавци пријављују 

НСЗ онда када траже посредовање као и 

запошљавање према административним подацима. 

 

Од укупног број радних места у 2013 години 1.259 

 

-Број слободних радних места на одређено             

(80,35%) 

-Број слободних радних места на неодређено               

(19,65%) 

-Број слободних радних места за нестручна лица        

(37,99%) 

-Број слободних радних места за стручна лица                          

(62,01%) 

 

Највише потребе за радницима у 2013. исказано је 

у следећим привредним гранама: 
Текстилство и кожарство     (20,70%) 

Трговина на велико и мало, оправка 

моторних возила, моторцикала и предмета за личну 

употребу у домаћинству (11,58%) 

Здравство,фармација и социјална заштита 

(10,76%) 

Електротехника (6,67%) 

Машинство и обрада метала (6,43%) 

 

Од укупног број радних места у 2014. години 1.180 

 

-Број слободних радних места на одређено      

(85,42%) 

-Број слободних радних места на неодређено  

(14,58%) 

-Број слободних радних места за нестручна лица 

(41,55%) 

-Број слободних радних места за стручна лица 

(58,45%) 

 

Највише потребе за радницима у 2014. исказано је 

у следећим привредним гранама: 

 

Пољопривреда,производња и прерада хране  (32,03%) 

Геологија, рударство и металургија                 (22,54%) 

Машинство и обрада метала                               (9,66%) 

Хемија неметали и графичарство                       (6,10%) 

Васпитање и образовање                                     (5,25%) 

Електротехника                                                    (2,03%) 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ 

Табела: 20. Структура незапослених 

 Град 

2012. 

Удео у укупном 

броју незапослених 

(%) 

Град 

2013. 

Удео у укупном 

броју незапослених 

(%) 

Град 

2014. 

Удео у укупном 

броју незапослених 

(%) 

УКУПНО 9.128 100 8.707 100 8.388 100 

I 2.282 25 2.155 24,75 1.962 23,39 

II 667 7,31 617 7,09 563 6,71 

III 2.265 24,81 2.114 24,28 2.008 23,94 

IV 2.629 28,80 2.486 28,55 2.513 29,96 

V 81 0.89 85 0,98 80 0,95 

VI 588 6,44 599 6,88 595 7,09 

VII 616 6,75 651 7,48 667 7,95 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 
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Табела 21. Незапослени према дужини чекања, 2013 – 2014. година 

 

 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

Због рецесије и мањег запошљавања повећава се 

дужина чекања на евиденцији незапослених, што за 

последицу има неповољну старосну и 

квалификациону структуру незапослених, високу 

стопу незапослености младих и ниску мобилност 

радне снаге. Велики број незапослених који припадају 

теже запошљивим категоријама као и велики број 

ангажованих у сивој економији су извршили највећи 

утицај да су најбројнији незапослени који чекају 

запослење 1-2 године (што је мање него у истом 

периоду 2013. године). 

 

 

 

 

СТАРОСНА СТРУКТУРА НЕЗАПОСЛЕНИХ 
 

Старосна структура незапослених лица, посматрана у 

периоду октобар 2013. године показује да највеће 

учешће у структури незапослених, према годинама 

старости, имају незапослена лица 50-54 године, а 

затим лица 25-29 године. У 2014. години највеће 

учешће у структури незапослених имају незапослена 

лица 50-54 година, затим лица од 25-29 године. 

Неповољну старосну структуру незапослених, 

потврђује чињеница да је учешће млађих од 30 година  

у укупној незапослености (2014.године 27,61%) 

приближно једнак учешћу старијих од 50 година 

(2014. године 29,51%).   

 

Табела: 22 . Старосна структура незапослених 

Број година 

незапосленог 

лица 

Град 2013. Удео у укупном броју 

незапослених 

(%) 

Град 2014. Удео у укупном броју 

незапослених  

(%) 

УКУПНО 8.707 100 8.388 100 

15-19 година 272 3,12 269 3,21 

20-24 године 983 11,29 946 11,28 

25-29 година 1.106 12,70 1.101 13,13 

30-34 године 928 10,66 915 10,91 

35-39 година 902 10,36 877 10,46 

40-44 године 929 10,67 867 10,34 

45-49 година 1.069 12,28 938 11,18 

50-54 године 1.247 14,32 1.169 13,94 

55-59 година 928 10,66 951 11,34 

60-64 године 343 3,94 355 4,23 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

 

Незапосленост жена 
Незапосленост жена у Граду Ваљеву израженија је од незапослености мушкараца. Од укупног броја незапослених на 

дан 31.12.2014. године, жене чине 52,78% од укупног броја незапослених лица. 

 

 

 

 

 

 Град 

2013. 

Удео у укупном броју 

 незапослених (%) 

Град  

2014. 

Удео у укупном броју 

 незапослених (%) 

УКУПНО 8.707 100 8.388 100 

До 3 месеца 1.063 12,21 949 11,31 

Од 3 до 6 месеци 701 8,05 866 10,32 

Од 6 до 9 месеци 82 0,94 509 6,07 

Од 9 до 12 месеци 572 6,57 496 5,91 

Од 1 до 2 године 1.630 18,72 1.422 16,95 

Од 2 до 3 године 1.039 11,92 940 11,21 

Од 3 до 5 година 1.338 15,37 1.354 16,14 

Од 5 до 8 година 759 8,72 924 11,01 

Од 8 до 10 година 264 3,03 222 2,65 

Преко 10 година 659 7,57 656 7,82 
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Табела 23. Структура незапослених према полу, пресек  на дан 31.12.2014. године  

 Град Ваљево Незапосленост у Колубарском округу  

Незапослени - укупно  8.388 14.074 

Незапослени - жене 
број 4.427 7.460 

% 52,78 53,01 

Незапослени - мушкарци 
број 3.961 6.614 

% 47,22 46,99 

 

Положај Рома на тржишту рада 

Посебно осетљива група на тржишту рада и велики 

изазов у запошљавању представљају незапослена 

лица ромске националности. Висока стопа 

незапослености и ниска стопа партиципације и 

запослености карактеришу положај Рома на тржишту 

рада, који је знатно лошији у односу на укупну 

популацију. Посебан проблем је дугорочни карактер 

незапослености.   

 

Незапосленост лица са инвалидитетом 

Проблем запошљавања лица са инвалидитетом Влада 

Републике Србије, поред финансијских подстицаја, 

покушава да реши и законским прописима којима би 

обавезала послодавце да интензивније запошљавају 

наведена лица. У том смислу је и усвојен Закон о 

професионалној рехабилитацији и запошљавању 

особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 

36/09). Удео наведених лица у укупном броју 

незапослених у Граду Ваљево је 2,51%. 

 

Табела 24. Незапослени  са инвалидитетом (стање 31.12.2014.) 

Категорија  

УКУПНО 

Укупно Жене 

Ратни војни инвалиди 27 0 

Војни мирнодопски инвалиди 
2 0 

Инвалиди рада 26 7 

Категорисана омладина 
10 1 

Процењена радна способност 
146 56 

Укупан број лица са инвалидитетом 
211 63 

Извор: Национална служба за запошљавање, Филијала Ваљево 

 

Вишкови запослених и корисници новчане 

надокнаде 

Посебан проблем на тржишту рада Града Ваљева и 

даље представља велики број вишка запослених. 

Равноправни статус и запошљавање ове категорије 

незапослених, решавао се на различите начине и 

применом различитих мера активне политике 

запошљавања. Улагањем отпремнина у ново 

запошљавање или самозапошљавање била је једна од 

мера која је примењивана у протеклом периоду. 

Такође, држава је финансијски помагала у решавању 

вишка заполених у предузећима која су започела 

процес рационализације и реструктуирања као 

припрему за приватизацију. Број корисника новчане 

накнаде којима је исплаћена накнада у месецу јуну 

2014. године износио је 1.219, од чега је жена 570 

(46,76%). Овај број је мањи за 10,37% у односу на јун 

2013. године (1.360 лица).   

 

Сива економија 

Рад у сивој економији повезује се са ниским зарадама 

и ниском продуктивношћу, ниским нивоом заштите 

на раду, лошим радним условима, а врло често су у 

питању и послови без плаћеног основног 

здравственог и социјалног осигурања. Могућност 

остајања без посла међу неформално запосленима 

много је већа него међу формално запосленим 

радницима. Односно, поред свих очекивања да ће у 

време кризе неформална запосленост да расте, 

потврђује се тврдња да је могућност остајања без 

посла већа у неформалном у односу на формални 

сектор.  

 

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ВАЉЕВА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

Град Ваљево је за 2016. годину предвидео 

реализацију циљева активне политике запошавања 

који су усмерени на: 

 

1.повећање запослености, 

2.улагање у људски капитал и 

3.социјалну инклузију. 

 

Повећање запослености 

Раст запошљавања, и као стратешки циљ, одрживо 

повећање запослености, посебно у приватном 
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сектору, зависи од повећања не само броја, већ и 

квалитета радних места, односно од повећања 

такозваних «добрих послова». У том смислу акценат 

треба ставити на развој привреде, привлачење 

страних директних инвестиција, допринос 

унапређењу система образовања и система социјалне 

заштите, као и напредовања у процесима 

децентрализације и регионалног развоја. 

 

Улагање у људски капитал 

У основи економског раста и развоја иновативне и 

конкурентне привреде, са више послова и са бољим 

пословима, налази се улагање у људски капитал и 

квалитет система образовања. Одговарајуће знање и 

његова примена, препознато је као основни  развојни 

фактор који Град Ваљево, с обзиром на остале 

расположиве факторе и ресурсе, мора у пуној мери да 

искористи. Имајући у виду да се наше друштво 

определило да постане «друштво које учи», што је у 

складу са смерницама европске стратегије 2020, 

посебно је важно допринети спровођењу реформе 

система образовања, што је дугорочан процес чији ће 

резултати бити видљиви не само у систему 

образовања него и у запошљавању. 

Превазилажење постојеће ситуације у првом реду 

подразумева реформу система средњег стручног 

образовања и успостављање система образовања 

одраслих, система кратких обука на тржишту рада. 

Ове мере би допринеле решавању једног од водећих 

проблема, а то је  слаба мобилности радне снаге.  

Планирање образовне политике треба да буде у 

складу са потребама тржишта рада, кроз унапређење 

квалитета образовања, реализацију обука (нарочито у 

делу који се односи на кратке обуке) и практичну 

наставу, јер су управо практична знања и стечене 

вештине од великог значаја за запошљавање и 

укључивање у свет рада. Остали елементи су: 

успостављање и развој каријерног вођења и 

саветовања, развој образовања одраслих, 

функционално основно образовање, стандардизација 

програма образовања и обука, акредитација 

образовних установа, сертификација знања, вештина 

и компетенција незапослених лица, развој 

националног оквира класификација као и 

успостављање новог система класификације 

занимања. 

 

Социјална инклузија 

Одређени број грађана Ваљева налази се на самој 

маргини друштва без могућности да постане 

продуктиван део друштвене заједнице. Њима је 

готово онемогућен приступ институцијама, органима 

власти и процесима доношења одлука, што утиче на 

њихов појачан осећај немоћи и немогућности да 

утичу на сопствени живот. Најчешће је то последица 

недостатка основних знања, али и немогућност за 

доживотним учењем и дискриминације по 

различитим основама. Оваква социјална искључивост 

удаљава појединце, али и групе становништва, од 

могућности за запошљавање и остваривања прихода.  

Деловањем на факторе који доводе до друштвене 

искључивости и маргинализације одређених етничких  

и других група, најчешће се поправља њихов положај, 

али и продуктивност и положај друштва у целини. 

Побољшањем положаја рањивих група на тржишту 

рада и њихово запошљавање је изазов коме ЛАПЗ 

посвећује посебну пажњу. Приоритете у 

субвенционисању запошњавања усмерени су на 

подизање запошљивости, али и на подстицаје 

послодавацима да запошљавају лица која припадају 

рањивим категоријама (лица старија од 50 година, 

самохрани родитељи, лица са инвалидитетом и др.). 

Поред тога што ће бити опредељен већи износ 

средстава, незапослена лица која припадају рањивим 

категоријама имаће предност приликом укључивања у 

мере активне политике запошљавања. 

 

ПРИОРИТЕТИ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

Приоритети политике запошљавања су: 
1.Унапређење људског капитала и веће социјално 

укључивање кроз повећање стручности и 

компетентности радне снаге; 

2.Подстицање запошљавања младих; 

3.Доношење програма за нове облике запошљавања и 

унапређење социјалног дијалога; 

4.Подстицај запошљавања теже запошљивих лица; 

5.Усклађивање понуде и тражње на тржишту рада – 

НАПЗ; 

 

1.УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 

ТРЖИШТУ РАДА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ 

СТРУЧНОСТИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ РАДНЕ 

СНАГЕ 

 

Успостављање и развој каријерног вођења и 

саветовања, развој образовања одраслих и 

функционалног основног образовања, 

стандардизација програма образовања и обука, 

акредитација образовних установа, сертификација 

знања, вештина и компетенција незапослених лица, 

развој националног оквира класификација као и 

успостављање новог система класификација 

занимања, допринеће усклађивању понуде и тражње 

на тржишту рада. 

 

2.ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА МЛАДИХ 

 

Велики изазов представља запошљавање младих, чија 

је укупна стопа незапослености једна од највећих у 

Европи. Анализа незапослености младих показује да 

је за успешно решавање овог проблема неопходно 

успостављање широког консензуса актера на 

тржишту рада о ефикасним мерама циљано 

оријентисаним на потребе младих и стварање 

могућности за њихово продуктивно запослење. Зато 

је неопходно успоставити јединствену политику 

запошљавања младих у смислу обезбеђивања 

синергијског деловања различитих субјеката за ову 

област и константно радити на стварању једнаких 

могућности на образовање, запошљавање и рад за 

младе. Тиме ће бити обезбеђен ефикасан прелазак са 

школовања на рад. 

Појављивање нових послова и нових облика рада и 

радних уговора, чини да рад постаје све сложенији и 
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намеће потребу за непрекидиним усавршавањем и 

доживотним учењем. Од младих, који излазе из 

ситема школовања, свет рада очекује да располажу 

савременим и примењивим знањима и поседују 

одговарајуће компетенције и ставове о раду.  

Поред тога потребно је утицати на повећање броја 

младих са дипломама средњошколског 

образовања и смањити проценат оних који рано 

прекидају школовање односно напуштају школу. 
Прелазак младих из школе у свет рада, посвећује се 

посебна пажња, у смислу пружања конкретне 

подршке и праћења индикатора запошљавања младих. 

Подстицаји се односе на меру финансирања стручне 

праксе, односно стицања радног искуства и 

припреме за запошљавање. Посебно ће се 

предузимати одговарајуће мере у сарадњи са 

Националном службом за запошљавање за оне младе 

који рано напуштају школовање и чији је ниво 

квалификација низак, са циљем да додатним 

образовањем, а нарочито тренинзима и обукама 

превазиђу недостатак и подигну ниво својих 

компетенција. Информисањем, каријерним вођењем 

и саветовањем, креирањем мера активне политике 

запошљавања према индивидуалним знањима и 

вештинама и укључивањем младих у оне мере 

активне политике које ће дати најбоље резултате на 

тржишту рада (индивидуалан приступ), подстицаће се 

запошљавање младих.  

Унапређивањем социјалног дијалога промовисаће се 

и унапређивати флексибилни облици рада и право 

младих на пристојан рад, што ће уједно допринети и 

сузбијању сиве економије. 

ЛАПЗ промовише и подстиче организовање стручне 

праксе ученика и студената завршних година, као 

начин упознавања младих са светом рада, стицања 

радног искуства и припреме за запошљавање.  

 

3.ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА НОВЕ ОБЛИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

СОЦИЈАЛНОГ ДИЈАЛОГА 
 

Доношењем Закона о запошљавању и осигурању за 

случај незапослености, 2003 године, створена је 

могућност да се формирају локални савети за 

запошљавање (у даљем тексту: ЛСЗ), који би са 

укључивањем социјалних партнера утицали да се кроз 

програме активне политике запошљавања смањи 

незапоселност на локалном нивоу. Град Ваљево је 

препознао неопходност формирања ЛСЗ-а, што је 

довело до скупштинске одлуке о његовом формирању 

решење бр. 112-723/08-04 од 26.12.2008. године. ЛСЗ 

чини 17 чланова од којих су 4 члана делегирана испре 

града Ваљева, 1 члана су из Националне службе – 

Филијала Ваљево за запошљавање и 2 стручњака из 

области запошљавања, 3 члана су представници 

репрезантативних синдиката, 1 члан предтавља 

Опште удружење предузетника, 1 члан је представник 

Привредне коморе Ваљево, 1 представник школске 

управе Ваљево, 1 представник канцеларије за младе, 1 

представник центра за Социјални рад, 2 представника 

самосталних синдиката. Од свог формирања ЛСЗ је 

предузео низ активности за смањење незапослености 

у Граду Ваљево, а то се превасходно односи на 

доношење Програма активне политике запошљавања, 

односно, Локалног акционог плана запошљавања од 

2011. године. 

 

4.ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА ТЕЖЕ 

ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА 
 

Категорије теже запошљивих лица из рањивих 

категорија имају предност у укључивању у мере 

активне политике запошљавања. 

Подстицање запошљавања старих лица има за циљ 

повећање могућности да лица која припадају овој 

категорији (55-64), као посебно осетљиве групе на 

тржишту рада Републике Србије. Демографски 

трендови, као и у већини европских земаља, указују 

да старење становништва представља глобални 

проблем.  

Потребно је јачање свести у друштву о користима и 

предностима укључивања старијих лица у свет 

запослених, а посебна пажња биће посвећена 

елеминисању препрека и спречавању дискриминације 

приликом запошљавања старијих лица, нарочито 

жена. ЛАПЗ-ом је предвиђено упознавање старијих 

незапослених лица са концептом целоживотног учења 

и укључивање већег броја старијих лица у активне 

мере, нарочито у обуке за активно тражење посла, 

клубове за тражење посла, додатно образовање и 

обуке, као и промовисањем флексибилнијих облика 

рада запошљавања и организације рада, посебно 

погодних за старије раднике, као и подстицање 

послодаваца да запосле и задрже исте. 

Законом о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом установљен је 

правни оквир као основа за ефикасније и квалитетније 

укључивање особа са инвалидитетом на отворено 

тржиште рада, уз примену квоте, процену радне 

способности, могућности запослења и утврђивање 

статуса, ширење мреже давалаца услуга мера и 

активности професионалне рехабилитације, јачање 

капацитета, компетенција и улога предузећа за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 

са инвалидитетом као посебног облика запошљавања. 

На постицају запошљавања Рома, избеглих и 

расељених лица и повратника по споразуму о 

реадмисији, предвиђен је наставак активности које су 

већ започете. У 2016. години, наставиће се са 

реализацијом активности које су предвиђене 

акционим планом који прати Стратегију за 

унапређивање положаја Рома у Републици Србији и 

другим стратешким документима из области развоја и 

запошљавања.  

У циљу социјалне инклузије и запошљавања 

корисника материјалног обезбеђења, самохраних 

родитеља, као и младих корисника услуга Центра за 

социјални рад и/или деце из хранитељских породица, 

наставиће се са развијањем нових интегрисаних 

услуга, нарочито на локалном нивоу и подстицаће се 

сарадња НСЗ-а и Центара за социјални рад, како би се 

назепослена лица мотивисала да социјалну помоћ 

друштва замене за продуктивно запошљавање. 

Додатним образовањем, а нарочито кратким обукама 

и тренинзима са циљем осавремењивања и подизања 

нивоа знања и компетенција првенствено ће бити 
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обухваћени млади без квалификација, или са 

недовољно квалификација. Приоритет ће имати младе 

ОСИ, Роми, повратници у поступку реадмисије, 

избегла и интерно расељена лица и млади корисници 

услуга Центра за социјални рад. 

 

Подстицај запошљавања жена 

Статистички подаци и извештаји о структури 

незапослених показују да она погађа жене више него 

мушкарце. Положај незапослене жене одређен је 

слабим изгледима за стално запошљавање, ниским и 

нередовним исплатама новчане накнаде за особе без 

посла, малим шансама за преквалификацију и 

професионалну реоријентацију и високом 

вероватноћом да ће се бавити неплаћеним пословима 

у кући или пословима у „сивој економији”, који су 

још увек значајан извор прихода незапослених жена. 

Иако су млађе жене често незапослене, посебно су 

угрожене самохране мајке (нарочито ако су са 

малолетном или инвалидном децом), домаћице, 

старије жене, болесне, инвалидне, жене сеоских 

подручја, избеглице, Ромкиње, необразоване и жене 

жртве насиља. 

Жене са специјалним потребама, Ромкиње и 

избеглице имају додатних тешкоћа на тржишту рада. 

У Србији је посебно маргинализован положај сеоских 

жена. Око 55% од укупног становништва живи на 

селу и у већини су жене. Оне су у највећем броју 

„помажући чланови домаћинства“ и најчешће се баве 

пољопривредним пословима. Њихов рад није плаћен 

ни друштвено вреднован, иако готово у потпуности 

обављају све послове у вези са одржавањем сеоског 

домаћинства и бригом за углавном вишегенерацијску 

породицу. Економски и социјални положај жена на 

селу условљен је изразито неповољним статусом 

сеоских домаћинстава, и почива на уситњеном 

пољопривредном земљишту, екстензивном типу 

пољопривредне производње без тржишне 

оријентације и специјализације у пољопривреди, 

слабој инфраструктури сеоских насеља, у којима 

најчешће нема здравствених и социјалних услуга. 

Изразито патрилинеарни образац својинских односа 

(правима мушкараца) у српској сеоској породици 

долази до изражаја у власничким односима над 

имовином и кућом. Патрилокални тип настањивања и 

наслеђивања имовине, као доминантни образац 

живота на селу, по којем се домаћинство заснива и 

организује у кући мужа, разлог је што жене нису 

власнице пољопривредног имања и углавном не 

поседују средства за пољопривредну производњу. У 

складу са проактивном интервенцијом за коју се 

залажу документи Европске уније, требало би и у 

Србији предвидети координиране активности да би се 

сузбијали сви облици дискриминације, како социјална 

права жена не би представљала препреку за њено 

укључивање у запошљавање.   

 

5.УСКЛАЂИВАЊЕ ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ НА 

ТРЖИШТУ РАДА – НАПЗ 

 

Смањење јаза између понуде и тражње на тржишту 

рада, је један од приоритета ЛАПЗ-а. Анализа и 

сагледавање стања и потреба тржишта рада и 

прогнозе потреба послодаваца, су предуслов за 

дефинисање мера и активности у циљу усклађивања 

понуде и тражње.  

Имајући у виду да савремени рад захтева 

квалификовану радну снагу и високе компетенције и 

чињеницу да је на тржишту рада у Ваљеву велики 

број, посебно дугорочно незапоселних, који поседује 

застарела знања и неадекватне компетенције, НАПЗ 

ће интервенисати на страни понуде и тражње, и то:  

 промовисањем концепта доживотног 

учења,  

 додатним образовањем и обукама,  

 индивидуалним приступом и каријерним 

вођењем на бази индивидуалних планова 

запошљавања, 

 мотивисањем незапослених лица. 

На овај начин ЛАПЗ ће утицати на квалитет понуде и 

конкурентност радне снаге. Такође, значајан 

допринос на усклађивању понуде и тражње, ЛАПЗ ће 

остварити кроз даље унапређење методологије рада 

НСЗ-а, анализом стања на тржишту рада, 

оснивање и рад Тренинг центра, едукације за 

незапослене и едукације за менаџере у приватном 

и јавном сектору, формирањем интерних 

истраживачких докумената у вези са анализом 

тржишта рада, прогнозама и предвиђањима трендова 

на тржишту рада, као и мониторингу и евалуацији 

активних мера, што ће допринети и повећању 

запошљавања и смањењу незапослености. 

(Реализацијом пројеката и акционих планова 

дефинисаних Стратегијом локалног одрживог 

развоја). 
 

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА  ВАЉЕВА ЗА 2016. 

ГОДИНУ  
 

1.Субвенције послодавцима за запошљавање на 

новоотвореним радним местима 

2.Субвенције за самозапошљавање 

3.Стручна пракса – ради стицања практичних знања 

и вештина за самосталан рад у струци без заснивања 

радног односа и то за лица са најмање средњим 

образовањем, без обзира на године живота  

4.Јавни радови 

 

1.СУБВЕНЦИЈЕ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НА НОВООТВОРЕНИМ 

РАДНИМ МЕСТИМА  

 

НАМЕНА: 
Субвенција за отварање нових радних места, у 

једнократном износу намењена је послодавцима који 

отварају нова радна места, и то за опремање новог 

радног места, ради запошљавања незапослених лица 

пријављених на евиденцију Националне службе за 

запошљавање.  

ЦИЉЕВИ: 
Запошљавање теже запошљивих категорија (ризичних 

група) са посебним акцентом на лица преко 45 

година живота и незапослених у стању социјалне 

потребе и корисника новчане социјалне помоћи. 
 



Страна 153    Службени гласник града Ваљева  28.  децембар  2015. године Број  10 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 
-Да је послодавац економски способан и да 

му је седиште на територији града Ваљева; 

-Да над послодавцем није покренут стечајни 

односно ликвидациони поступак; 

-Да је послодавац над којим је вођен стечајни 

поступак и код кога је усвојен и у целини извршен 

план реорганизације успешно пословао најмање 12 

месеци; 

-Да је послодавац који је купио привредни 

субјекат над којим је окончан поступак стечаја или 

ликвидације успешно пословао најмање 12 месеци од 

дана куповине. Изузетно, уколико је период 

пословања краћи, потребно је обезбедити банкарску 

гаранцију; 

-Да је уредно измирио обавезе по основу 

доприноса за обавезно социјално осигурање за 

запослене у последња 3 месеца која предходе месецу 

у коме је поднет захтев; 

-Да подносилац захтева запошљава 

незапослена лица која су пријављена на евиденцију 

код Филијале Националне службе за запошљавање 

Ваљево. 

-Да је незапослени за кога се тражи 

субвенција и који је предходно био у радном односу 

код послодавца –подносиоца захтева, на евиденцији 

најмање 3 месеца; 

-Да за исте раднике које запошљава уз 

субвенцију из буџета Града није остварио субвенцију 

из буџета Републике Србије; 

-Приоритети у одобравању субвенције ако су 

економски показатељи приближно једнаки имају 

производња, занатске и стручне услуге као и 

послодавци који запошљавају незапослена лица преко 

45 година живота  и инвалидна лица; 

 

НАПОМЕНА: 
Програм је намењен економски способним 

послодавцима чије је седиште на територији града 

Ваљева. 

Програм не могу остварити удружења, државни 

органи, организације и други директни и индиректни 

корисници буџетских средства.   

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 
Програм новог запошљавања реализује се 

подношењем захтева у Филијали Ваљево под 

условима и роковима који буду прописани конкурсом 

објављеним том приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА:  
Субвенција за учешће у финансирању новог 

запошљавања исплаћује се у једнократном износу од 

200.000,00 по радном месту за 10 незапослених лица 

током 2016. године што укупно износи 2.000.000,00 

динара.   

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА:  
Успех и опстанак на тржишту малих и средњих 

предузећа и предузетника кроз субвенцију опремања 

нових радних места. 

ИНДИКАТОРИ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Заснивње радног односа на неодређено време са 

пуним радним временом са 10 лица старијих од 45 

година или инвалида и примаоца социјалне помоћи, 

најмање 2 године  почев од дана заснивања радног 

односа. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА: 

10 незапослених лица  х  200.000,00 дин 

 2.000.000,00 

 

УКУПНО: 2.000.000,00 динара 

 

2.СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ 

 

НАМЕНА: 
Програм је намењен незапосленим лицима са 

евиденције Националне службе за запошљавање  која 

планирају покретање сопственог бизниса. 

 

ЦИЉЕВИ: Подстицај развоју предузетништва кроз 

пораст новоформираних радњи и предузећа, што 

истовремено води према остваривању најважнијег 

циља – порасту запослености. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 
-да је пословни програм (бизнис план) 

економски оправдан и да обезбеђује повећање 

запослености; 

-да је лице завршило инструктивну обуку за 

самозапошљавање;  

-да лице које подноси захтев није користило 

средства по програму самозапошљавања у 

предходних 5 година или није реализовало уговорну 

обавезу по неком од предходних програма и други 

критеријуми прописани конкурсом који ће бити 

објављен том приликом. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
Национална служба за запошљавање исплаћује у 

једнократном износу субвенцију по програму 

самозапошљавања лицу које достави доказе о 

регистрацији радње (предузећа) и наведена средства 

се финансирају из буџета  Града Ваљева. 

Наведена средства су бесповратна ако регистровану 

делатност обавља најмање 1 годину од дана 

оснивања. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 
Програм самозапошљавања реализује се подношењем 

захтева у Филијали Ваљево  под условима и роковима 

који буду прописани конкурсом, објављеним том 

приликом. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 
Субвенција за учешће у финансирању програма 

самозапошљавања исплаћује се у једнократном 

износу од 160.000,00 динара за 10 незапослених 

лица током 2016. године што укупно износи 

1.600.000,00 динара 
 



Страна 154 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 
Успех и опстанак на тржишту малих и средњих 

предузећа и предузетника који истовремено води 

остварењу кључног циља овог програма, порасту 

запослености. 

 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
 

Успешно обављање регистроване делатрности од 

стране 10 лица корисника субвенције најмање 1 

године почев од дана отпочињања обављања 

делатности. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА:  
10 незапослених лица  х  160.000,00 дин 1.600.000,00 

 

3.СТРУЧНА ПРАКСА-РАДИ СТИЦАЊА 

ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗА 

САМОСТАЛАН РАД У СТРУЦИ БЕЗ 

ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА  

НАМЕНА: 
Програм стручне праксе намењен је незапосленим 

лицима која се први пут стручно оспособљавају за 

занимањe за која су стекла одређену врсту и степен 

стручне спреме или која су се стручно оспособљавала 

краће од времена потребног за полагање 

приправничког / стручног испита, а ради 

оспособљавања за самосталан рад и полагање 

приправничког, односно стручног испита, у складу са 

законом или општим актом послодавца, без обавезе 

заснивања радног односа.  

 

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а 

најдуже 12 месеци, и то: 

- до 6 месеци за приправнике са средњим 

образовањем, 

- до 9 месеци за приправнике са вишим или високим 

трогодишњим образовањем, 

- до 12 месеци за приправнике са најмање 

четворогодишњим високим образовањем. 

Током трајања стручне праксе Национална служба за 

запошљавање:  

1.ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у 

месечном износу од:  

1)14.000,00 динара за лица са најмање 

четворогодишњим високим образовањем, 

2)12.000,00 динара за лица са вишим или високим 

трогодишњим образовањем и 

3)10.000,00 динара за лица са средњим образовањем;  

2.врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде 

на раду и професионалне болести, у складу са 

законом. 

 

ЦИЉЕВИ: 
Да приправници положе приправнички или стручни 

испит или добију потврду о обављеном стручном 

испиту, где ово прво није могуће, чиме добијају 

Потврду о стеченом радном искуству, која ће им дати  

предност при каснијем запошљавању. 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 
Незапослена лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом. 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ У 

ПРОГРАМ: 
-Исказане потребе послодаваца за приправницима са 

високом, вишом и средњом стручном спремом; 

 уредно измирује обавезе по основу пореза и 

доприноса за обавезно социјално осигурање; 

 је законом или актом о организацији и 

систематизацији послова код послодавца као 

услов за рад на одређеним пословима прописана 

обавеза обављања приправничког стажа; 

 је измирио раније уговорне обавезе према 

Националној служби, осим за обавезе чија је 

реализација у току; 

 има најмање једно запослено лице; 

 има кадровске и друге капацитете за стручно 

оспособљавање лица; 

 ангажује незапослено лице које:  

-има средње, више или високо образовање 

-нема радног искуства у струци или нема радног 

искуства у својству приправника, довољног за 

стицање услова за полагање приправничког, односно 

стручног испита. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ: 
Средства Града Ваљева којима се финансира 

Стручна пракса улажу се у оспособљавање 

незапослених лица са високом, вишом и средњом 

стручном спремом за самосталан рад у струци са 

могућношћу полагања приправничког или стручног 

испита.  

Послодавац који има до 10 запослених има право да у 

програм укључи до два незапослена лица, а 

послодавац који има преко 10 запослених има право 

да у програм укључи незапослена лица чији број не 

може бити већи од 20% укупног броја запослених.  

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 
Програми ангажовања приправника реализују се 

подношењем захтева послодаваца, под условима и 

роковима који буду прописани конкурсом, 

објављеним том приликом. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 
Новчана помоћ (14.000,00 дин.) + допринос за случај 

повреде на раду и професионалне болести у складу са 

законом  = 15.500,00 дин. месечно по полазнику.  

Укупно потребна средства за 1 лице  15.500,00 Х 12 

месеци = 186.000,00 дин. 

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

Планиран  број лица: 20 
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Укупно потребна средства за лица са високом 

стручном спремом (186.000,00 Х 20) = 3.720.000,00 

динара. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 
Новчана помоћ (12.000,00 дин.) + допринос за случај 

повреде на раду и професионалне болести у складу са 

законом = 13.500,00 дин. месечно по полазнику. 

 

Укупно потребна средства за 1 лице 13.500,00 Х 9 

месеци = 121.500,00 дин. 

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

Планиран  број лица: 5 

Укупно потребна средства за лица са вишом 

стручном спремом (121.500,00 Х 5 )= 607.500,00 дин. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ЛИЦА СА 

СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ: 
Новчана помоћ (10.000,00 дин.) + допринос за случај 

повреде на раду и професионалне болести у складу са 

законом  = 11.500,00 дин. месечно по полазнику. 

Укупно потребна средства за 1 лице 11.500,00 Х 6 

месеци = 69.000,00 дин. 

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 

Планиран  број лица: 5 

Укупно потребна средства за лица са средњом 

стручном спремом (69.000,00 Х 5) = 345.000,00 дин. 
 

БРОЈ ЛИЦА КОЈА ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНА 

ПРОГРАМОМ --------------------- 30 ЛИЦА 

 

ОЧЕКИВАЊЕ ОД ПРОГРАМА: 
Да се лица оспособе за самосталан рад у струци и да 

се створе услови за запошљавање незапослених лица 

и задржавања у радном односу на неодређено време. 

 

ИНДИКАТОРИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА: 
Оспособљеност за самосталан рад у струци и 

добијање потврде о обављеном приправничком стажу 

и могућност запошљавања, односно продужење 

радног односа по истеку приправничког стажа за 30 

лица. 

 

ИЗВОЂАЧИ: 
Послодавци и приправници 

 

1. Средња стручна спрема..............      345.000,00 

2. Виша стручна спрема.................      607.500,00 

3. Висока стручна спрема..............   3.720.000,00 

________________ 

 

УКУПНО:                                             4.672.500,00 

 

4. ЈАВНИ РАДОВИ 

 

НАМЕНА: 
Јавни радови су мера активне политике запошљавања 

која предвиђа одобравање средстава за запошљавање 

незапослених лица са евиденције Националне службе 

за запошљавање - филијале Ваљево и подразумева 

спровођење активности које предузима послодавац - 

извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење 

одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и 

помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и 

изградња путева и др.). 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања 

првенствено теже запошљивих незапослених лица и 

незапослених у стању социјалне потребе, очувања и 

унапређења радних способности незапослених. 

 

ЦИЉЕВИ: 
Јавни радови су мера активне политике запошљавања, 

у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних 

способности незапослених, као и ради остваривања 

одређеног друштвеног интереса. 

 

ЦИЉНЕ ГРУПЕ: 
Теже запошљива незапослена лица у стању социјалне 

потребе и корисника материјалног обезбеђења, 

нестручна лица и лица са средњом стручном спремом. 

 

ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА: 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у 

областима: 

 

-социјалних, хуманитарних, културних и других 

делатности:  
здравствено васпитне активности – 

превенција и помоћ старима, социјално угроженим 

лицима, особама са инвалидитетом, заштита и 

oчување културног наслеђа и археолошких 

налазишта, послови у позоришној, музејској, 

библиотечкој и туристичкој делатности, послови 

ажурирања база података и други послови; 

-одржавања и обнављања јавне инфраструктуре:  
уређење и изградња путева и путних 

појасева, насипа, канала, пруга, мостова, 

реконструкција канализационе и водоводне мреже и 

других објеката од општег интереса, уређење месних 

заједница, уређење ромских насеља – побољшање 

услова становања и други послови;  

-одржавања и заштите животне средине и природе:  
санација дивљих депонија, чишћење и 

одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних 

површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, 

чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског 

подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима 

и јавним дечијим игралиштима, помоћ за 

успостављање нових депонија – локација за 

сакупљање и одвођење отпада и други послови. 

 

НАЧИН И ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОГРАМА: 

Програм јавних радова реализује се подношењем 

захтева под условима и роковима који буду 

прописани конкурсом објављеним том приликом.  

Право учествовања у поступку спровођења јавних 

радова имају: јавна предузећа и установе, привредна 

друштва, предузетници, задруге, друштвене 

организације, удружења грађана и органи локалне 

самоуправе. Удружења грађања имају право 

учествовања на јавном позиву као подносиоци 
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пријаве уз услов да обезбеде послодавца извођача 

јавног рада регистрованог за обављање делатности 

која је предмет јавног рада. 

Средства намењена за организовање јавних радова 

користе се за зараде лица укључених у јавне радове, 

за накнаду трошкова доласка и одласка са рада и за 

трошкове спровођења јавних радова. 

Приоритет при одобравању за спровођење јавних 

радова имаће послодавци који обезбеђују 

запошљавање теже запошљивих незапослених лица, 

незапослених у стању социјалне потребе и корисника 

новчане социјалне помоћи. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 

Дужина трајања јавног рада биће одређена Јавним 

позивом, максимално до 6 месеци. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ 

АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 

2016. ГОДИНУ 

Предвиђене мере активне политике запошљавања 

усклађене су са НАПЗ-а и потребама тржишта рада. У 

2015. години НСЗ Филијала Ваљево реализовала је 

програм стручне праксе само за приватни сектор. Из 

тог разлога одлучено је да се да прилика за 20 

незапослених лица са VII степеном стручне спреме 

која не могу стручну праксу обавити у приватном 

сектору. Опредељена су мања средстава за мере 

самозапошљавања и новог запошљавања јер је ове 

године НСЗ Филијала Ваљево имала релизацију ових 

мера више него предходних година. Што се тиче 

Јавних радова, након временских непогода које су 

задесиле град, 2014. године, постоји већа потреба за 

додатним ангажовањем незапослених лица на 

уређењу зелених површина, инфраструктуре, уређењу 

и изградњу путева и путних појасева, насипа, канала, 

пруга, мостова, реконструкција канализационе и 

водоводне мреже и других објеката од општег 

интереса. Из тог разлога се ова мера активне 

политике запошљавања поново налази у ЛАПЗ-а. 

 

 

ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ТРОШКОВА И ОБУХВАТ ЛИЦА 

 

Табела: 25.  План мера реализације ЛАПЗ-а за 2016. годину са бројем лица и износима 

 

Реднибро

ј 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА 

 

БРОЈ ЛИЦА 

 

УКУПАН ИЗНОС 

1. Субвенције послодавцима на 

новоотвореним радним местима 
10 2.000.000,00 

2. Субвенције за самозапошљавање 10 1.600.000,00 

3. Стручна пракса – ради стицања практичних 

знања и вештина за самосталан рад у 

струци  
30 4.672.500,00 

4. Јавни радови  6.727.500,00 

УКУПНО:  15.000.000,00 

 

 

Укупан износ за финансирање програма и мера 

активне политике запошљавања за 2016. годину, које 

се спроводе кроз ЛАПЗ, износи 15.000.000,00 динара.  

Средства су обезбеђена у Одлуци о буџету града 

Ваљева за 2016. годину, Програм: 3, функција: 490, 

програмска активност/пројекат: 1501-0005, и по 

прибављеном Мишљењу Одељења за финансије број: 

40-795/2015-06 у складу са Правилником о начину 

исказивања и извештавања о процењеним 

финансијским ефектима акта на буџет. 

 

III НОСИОЦИ  ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

За расписивање Јавног позива за предвиђене мере 

ЛАПЗ-а задужена је Локална самоуправа-Одељење за 

локални развој, привреду и комуналне послове у 

сарадњи са Националном службом за запошљавање - 

Филијала Ваљево. 

За пријем, обраду захтева и давање предлога за 

одлучивање задужена је Национална служба за 

запошљавање-Филијала Ваљево. За предлог за 

доношење одлука, по примљеним захтевима, 

задужена је Комисија за припрему предлога за доделу 

средстава по јавним позивима за реализацију мера 

активне политике запошљавања предвиђене ЛАПЗ-ом 

за 2016. годину, која се формира на предлог 

Градоначелника. Закључивање уговора на основу 

одлуке Градоначелника, по предлогу Комисије, врши 

Национална служба за запошљавање-Филијала 

Ваљево. 

Административно стручну подршку, праћење 

реализацију, контролу, евалуацију и извештавање 

врши Национална служба за запошљавање – 

Филијала Ваљево.  

 

________________________ 
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210.На основу члана 32. тачка 6) и 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07 и 83/14-други закон) и члана 35. тачка 6) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

седници одржаној  28. децембра 2015. године донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 

ОБРАЗОВАЊЕ РОМА У ВАЉЕВУ 

 

Члан 1. 

 У тексту Локалног акционог плана за 

образовање Рома у Ваљеву (''Службени гласник 

општине Ваљево'', број 2/06 и 3/06-исправка) речи: 

- ''општина'' у одговарајућем падежу замењује се 

речју: ''град'' у одговарајућем падежу; 

- ''општина Ваљево'' у одговарајућем падежу замењују 

се речима: ''град Ваљево'' у одговарајућем падежу; 

- ''у све три  општине'' замењују се речима: ''у сва три 

града''; 

- ''општине Ваљево, Лајковац''  замењују се речима: 

''град Ваљево и општине Лајковац'' 

- ''6 општина: Ваљево, Мионица'' замењују се речима: 

''град Ваљево и општине Мионица''; 

- ''Здравствени центар Ваљево'' замењују се речима: 

''Општа болница Ваљево''. 

 

Члан 2. 

 После тачке: ''IV Циљ: Уважавање 

различитости и промоција културног идентитета 

Рома'' додаје се табела која гласи: 

 

Активна подршка Ромима за континуирано школовање у 2016. години 

 

Мере/Задаци Ниво Индикатори Носилац Мониторинг Подаци, 

доступност 

и потребе 

Веза са 

сродним 

темама 

Време Буџет 

Обезбедити за 

сиромашну 

ромску децу и 

младе:  

финансирање 

боравака 

предшколске 

деце у 

целодневним 

групама и 

припремним 

предшколским 

програмима  

материјалну 

помоћ (одећа, 

обућа, 

екскурзије, 

средства за 

хигијену, 

социјална 

помоћ 

породицама) 

 40 ромске деце 

која похађају 

обавезан 

припремни 

предшколски 

програм добија 

бесплатну 

ужину; 

 

40 ромске деце 

која похађају 

основну школу 

добија 

бесплатну 

ужину 

Одељење 

за 

друштвене 

делатности 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

  2016 950.000 

Обезбедити 

стипендије за 

најбоље 

ученике 

(посебно 

средњошколце 

и студенте) 

 45 ученика и 

студената из 

Ваљева користе 

стипендију из 

програма 

стипендирања 

ромских ученика 

и студената 

Одељење 

за 

друштвене 

делатности 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

  2016 1.100.000 

 

Обезбеђивање посебних образовних програма у ромским насељима који прате потребе деце у 2016. години 

Мере/Задаци Ниво Индикатори Носилац Мониторинг Подаци, 

доступност 

и потребе 

Веза са 

сродним 

темама 

Време Буџет 

Културно- 

забавни и 

спортски 

програми за 

децу и младе у 

ромским 

насељима 

 50 деце ишло 

бесплатно на 

екскурзије;  

Организовано 

обележавање 8. 

априла,Светског 

дана Рома 

Одељење 

за 

друштвене 

делатности 

Одељење за 

друштвене 

делатности 

  2016 150.000 
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Члан 3. 

 Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број: 011-76/15-09 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

 

211.На основу члана 19. став 2. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 119/13, 

116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2015. године донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД  

У НАДЗОРНИМ ОДБОРИМА ЈАВНИХ 

ПРЕДУЗЕЋА  

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ВАЉЕВО У 

2016.ГОДИНИ 

 

 1.Члановима надзорних одбора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево утврђује се 

накнада за рад у надзорним одборима у 2016. години, 

у месечном нето износу, и то: 

 

 -председнику 8.000,00 динара 

 -осталим члановима надзорног одбора 

5.000,00 динара 

 

 2.Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-66/2015-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

212.На основу члана 28. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС'', број 119/12, 116/2013-

аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 35. став 

1. тачка 6) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева'', број 19/08) и члана 88. став 1. 

Пословника Скупштине града Ваљева („Службени 

гласник града Ваљева“, број 2/15), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра  

2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АГРОРАЗВОЈ – 

ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ“ ВАЉЕВО 

 

Члан 1. 

Овом одлуком започиње се спровођење 

јавног конкурса за именовање директора Јавног 

предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево.  

 

Члан 2. 

Оглас о јавном конкурсу објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и у 

дневним новинама „Данас“, у року од 8 дана од дана 

доношења ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу (након објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије“), објавиће 

се и на званичној интернет страници града Ваљева, уз 

навођење дана када је оглас објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

Члан 3. 

На услове за именовање директора сходно се 

примењују одредбе Закона о раду („Службени 

гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и 

Статута Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске 

долине“ Ваљево број: 07/2015 од 14.08.2015.године. 

 

Члан 4. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 

дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у 

„Службеном гласнику Републике Србије“. 

Рок почиње да тече наредног дана од дана 

када је конкурс објављен у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

Члан 5. 

Комисија за именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Ваљево, образована 

решењем Скупштине града Ваљева број: 112-275/13-

04 oд 04.07.2013. године, број: 112-381/13-04 од 

28.10.2013. године и број: 112-138/14-04 од 

14.03.2014. године, број: 112-269/14-04 од 4.07.2014. 

године, број: 112-593/14-04 од 26.12.2014. године и 

број: 112-401/15-04 od 27.11.2015.године спровешће 

јавни конкурс по одредбама ове одлуке. 

Комисија је независна у својим одлукама и 

ставовима. 

 

Члан 6. 

Комисија спроводи конкурс тако што 

саставља списак пријављених кандидата који 

испуњавају услове за именовање и међу њима 

спроводи изборни поступак. 

Изборни поступак се спроводи: 

-оценом достављеног плана везаног за 

пословање, унапређење рада и функционисањa Јавног 

предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево, 

-усменим разговором. 

 

Члан 7. 

Кандидати достављају план везан за 

пословање, унапређење рада и функционисањa Јавног 

предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево . 
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Приликом оцене плана из ставa 1. овог члана, 

сваки члан Комисије бодује план сваког кандидата 

понаособ бодовима од 1 до 5. 

Након завршене оцене плана из става 1. овог 

члана утврђује се број бодова који је добио сваки 

кандидат понаособ. 

Број бодова се добија тако што се прво 

саберу сви бодови чланова Комисије које је освојио 

један кандидат, а затим се добијени збир дели са 

бројем чланова Комисије. 

 

Члан 8. 

Усменим разговором Комисије са кандидатом 

врши се провера стручности кандидата. 

За усмену проверу Комисија унапред 

припрема питања за кандидате која се односе на: 

-познавање закона и подзаконских прописа 

везаних за делатност предузећа,  

-план пословања, унапређења рада и 

функционисања јавног предузећа,  

-оцену организационих, менаџерских и 

управљачких способности кандидата. 

Свим кандидатима се постављају иста питања 

по истом редоследу из области закона и подзаконских 

прописа и која се односе на оцену организационих, 

менаџерских и управљачких способности кандидата.  

Комисија може у току разговора да постави 

додатна питања, ако су неопходна додатна 

објашњења. 

Максималан број питања може бити 15. 

Сваки члан комисије бодује сваког кандидата 

понаособ бодовима од 1 до 5. 

Након завршене усмене провере утврђује се 

број бодова који је добио сваки кандидат понаособ. 

Број бодова се добија тако што се прво 

саберу сви бодови чланова Комисије  које је освојио 

један кандидат, а затим се добијени збир дели са 

бројем чланова  Комисије. 

О датуму, времену и месту обављања усмене 

провере Комисија благовремено, у писаном облику, 

обавештава кандидате најкасније 2 дана пре дана 

одређеног за усмену проверу. 

 

Члан 9. 

Укупан број бодова кандидата добија се 

сабирањем броја бодова остварених по основу члана 

7. и 8. ове одлуке. 

 

Члан 10. 

Ранг листа кандидата се саставља на основу 

укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат.  

На основу ранг листе из става 1. овог члана 

Комисија саставља листу за именовање, са највише 

три најбоље рангирана кандидата са бројчано 

исказаним и утврђеним резултатима и доставља је 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева.  

Истовремено са достављањем листе за 

именовање из става 2. овог члана, Комисија доставља 

и записник о изборном поступку. 

 

Члан 11. 

 У случају да два или више кандидата имају 

једнак број бодова, тако да није могуће саставити 

листу за именовање са три најбоље рангирана 

кандидата, Комисија ће одредити додатну усмену 

проверу кандидата који су остварили исти број 

бодова. 

За додатну усмену проверу Комисија унапред 

припрема додатних 5 питања која ће бити постављена 

кандидатима, по истом редоследу. 

У погледу начина бодовања сваког кандидата  

примењују се одредбе члана 8. став 5 -7. ове одлуке. 

Уколико се и након додатне усмене провере 

не може саставити листа за именовање, Комисија ће 

извршити додатно бодовање кандидата са истим 

бројем бодова тако да кандидат може остварити 

додатних 5 бодова ако је: 

 -обављао послове директора предузећа (без 

обзира на облик организовања и структуру капитала) 

дуже од 5 година, 

 -за време његовог руковођења предузеће у 

коме је кандидат радио или он лично, добили неко 

међународно или државно признање, везано за рад и 

функционисање предузећа. 

Број бодова остварених по одредбама овог 

члана не додаје се укупном броју бодова оствареном 

по одредбама члана 7. и 8. ове одлуке, већ одређује 

редослед кандидата на листи за именовања који су 

предходно остварили исти број бодова. 

 

Члан 12. 

Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове града Ваљева, на 

основу листе за именовање и записника о изборном 

поступку, припрема предлог акта о именовању 

директора Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске 

долине“ Ваљево и исти заједно са листом за 

именовање доставља Скупштини града Ваљева. 

 

Члан 13. 

Скупштина града Ваљева, након разматрања 

достављене листе и предлога акта, одлучује о 

именовању директора Јавног предузећа „Агроразвој-

ваљевске долине“ Ваљево доношењем решења о 

именовању предложеног кандидата или неког другог 

кандидата са листе. 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 14. 

Решење о именовању објављује се у 

„Службеном гласнику Републике Србије“ и 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 

Решење из става 1. овог члана са 

образложењем обавезно се објављује на интернет 

страници града Ваљева. 



Страна 160 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

По примерак решења о именовању са 

образложењем доставља се именованом лицу и свим 

кандидатима који су учествовали у поступку јавног 

конкурса. 

 

Члан 15. 

Кандидату који је учествовао у изборном 

поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у 

року од два дана од дана пријема захтева омогући 

увид у документацију јавног конкурса, под надзором 

Комисије. 

 

Члан 16. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на рад 

у року од осам дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном гласнику Републике 

Србије“. 

Рок из става 1. овог члана Скупштина града 

Ваљева из оправданих разлога може продужити за 

још осам дана. 

 

Члан 17. 

Ако именовано лице не ступи на рад у року 

који му је одређен, Скупштина града Ваљева може да 

именује неког другог кандидата са листе кандидата. 

Ако нико од кандидата са листе за именовање 

не ступи на рад у року из става 1. овог члана, Градска 

управа за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева одлучиће о даљем 

току поступка. 

 

Члан 18. 

Нови јавни конкурс за именовање директора 

Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске долине“ 

Ваљево спроводи се: 

-ако нико од кандидата са листе за 

именовање не ступи на рад у року који им је одређен, 

или  

-ако ни после спроведеног јавног конкурса 

Скупштини града Ваљева не буде предложен 

кандидат за именовање због тога што је Комисија 

утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у 

изборном поступку не испуњава услове за именовање, 

или 

-ако Скупштина града Ваљева не именује 

предложеног кандидата или другог кандидата са 

листе. 

 

Члан 19. 

 Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-67/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/2013-

аутентично тумачење и 44/14-др.закон) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева (''Службени 

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

Ваљева оглашава, 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „АГРОРАЗВОЈ-ВАЉЕВСКЕ 

ДОЛИНЕ“ ВАЉЕВО 

 

1.ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 Јавно предузеће „Агроразвој-ваљевске 

долине“ Ваљево. 

 Седиште Јавног предузећа је у улици 

Карађорђева број 64 у Ваљеву. 

 Претежна делатност Јавног предузећа 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево је  

68.20 - Изнајмљивање властитих или 

изнајмљених некретнина и управљање њима. 

 

2.ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ 

 Директор Јавног предузећа „Агроразвој-

ваљевске долине“ Ваљево.  

 Директор предузећа:представља и заступа 

предузеће; организује и руководи процесом рада; 

води пословање предузећа; одговара за законитост 

рада предузећа; предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за његово спровођење; 

предлаже финансијске извештаје; извршава одлуке 

Надзорног одбора; доноси Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова; врши друге 

послове утврђене законом, оснивачким актом и 

статутом предузећа. 

 

3.УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ:  

 Право за подношење пријава на јавни 

конкурс имају кандидати који поред услова 

прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, 

број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) испуњавају и 

следеће услове: 

 1)да је лице пунолетно и пословно способно, 

 2)да има високо образовање стечено на 

студијама трећег степена (доктор наука), другог 

степена (мастер академске студије, специјалистичке 

академске студије, специјалистичке струковне 

студије, магистар наука), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године,  

 3)да има најмање три године радног искуства 

у струци, 

 4)да није осуђиван за кривично дело против 

привреде, правног саобраћаја и службене дужности, 

 5)да лицу није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности која је претежна 

делатност предузећа. 

 Директор Предузећа заснива радни однос на 

одређено време.  
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4.МЕСТО РАДА: Ваљево 

 

5.СТРУЧНА ОСПОСОБЉЕНОСТ, ЗНАЊЕ И 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ СЕ ПРОВЕРАВАЈУ У 

ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ И НАЧИН ЊИХОВЕ 

ПРОВЕРЕ: 

 У изборном поступку, усменим разговором, 

проверава се поседовање стручних, организационих и 

других способности за успешно организовање и 

обављање функција директора. 

 

6.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ НА 

КОНКУРС је 15 дана од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

Рок почиње да тече  наредног дана од дана 

објављивања јавног конкурса. 

 Именовање директора Јавног предузећа 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево врши се на 

период од четири године. 

 

7.ПРИЈАВА НА КОНКУРС САДРЖИ: име и 

презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, податке о образовању, податке о врсти и 

дужини радног искуства с кратким описом послова на 

којима је кандидат радио до подношења пријаве на 

конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 

стручном усавршавању, податке о посебним 

областима знања и план везан за пословање, 

унапређењe рада и функционисањa Јавног предузећа 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево. 

 

8.ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ 

НА КОНКУРС 

 Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се: 

-извод из матичне књиге рођених; 

-уверење о држављанству; 

-диплома о стручној спреми; 

-исправе којима се доказује радно искуство у струци 

(потврде, решења и други акти из којих се види на 

којим пословима и са којом стручном спремом је 

стечено радно искуство); 

-радна књижица; 

-доказ да лице није осуђивано за кривично дело 

против привреде, правног саобраћаја и службене 

дужности, 

-доказ да лицу није изречена мера безбедности 

забране обављања делатности која је претежна 

делатност предузећа. 

 Сви докази прилажу се у оригиналу или у 

овереној фотокопији. 

 

9.АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ 

НА КОНКУРС 

 Скупштина града Ваљева - Комисија за 

именовање директора Јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, улица Карађорђева 64, 14000 

Ваљево, са назнаком „За јавни конкурс - именовање 

директора Јавног предузећа „Агроразвој-ваљевске 

долине“ Ваљево са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверта навести име и презиме и 

адресу пошиљаоца. 

 

10.ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗА КОНТАКТ 

 Александар Јанковић, секретар Скупштине 

града Ваљева, број телефона 014/294-702 

 Ана Стефановић, секретар Комисије, број 

телефона 014/294-796. 

 

11.НАПОМЕНЕ: 

 Неблаговремене, неразмуљиве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази Комисија 

одбацује закључком против кога није допуштена 

посебна жалба. 

 Јавни конкурс спроводи Комисија за 

именовања директора Јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, коју је образовала Скупштина 

града Ваљева. 

 Поступак спровођења јавног конкурса 

регулисан је Одлуком о спровођењу јавног конкурса 

за именовање директора Јавног предузећа 

„Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево, који се 

објављује у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 Изборни поступак се спроводи усменим 

разговором са кандидатима, о чему ће Комисија 

благовремено обавестити кандидате. 

 Овај оглас објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, 

као и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева www.valjevo.org.rs. 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

213.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана  

28. децембра  2015.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

Ваљева» за 2016. годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

предузећа «Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева» за 2016. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

предузећа «Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева» Одлуком број 

3496/15 од 14.12.2015 године. 

2.Ово Решење са Програмoм пословања Јавног 

предузећа «Дирекција за урбанизам, грађевинско 
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земљиште, путеве и изградњу Ваљева» за 2016.годину 

доставити Министарству привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-52/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

214.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2015.године донела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

1.УСВАЈА СЕ Програм комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне инфраструктуре 

Јавног предузећа «Дирекција за урбанизам, 

грађевинско земљиште, путеве и изградњу Ваљева» за 

2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

предузећа «Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева» Одлуком број 

3497/15 од 14.12.2015 године. 

2.Закључак објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-53/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

215.На основу члана члана 50. Закона о јавним 

предузећима («Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 

РС» број 129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 

Статута града Ваљева («Службени гласник града 

Ваљева» број 19/08) Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана 28. децембра 2015. године 

донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» за 2016. годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» за 2016. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Одлуком бр 

01-12580/4 од  17.12.2015. године.  

2.Ово Решење са Програмом пословања Јавног 

предузећа «Водовод-Ваљево»за 2016. годину 

доставити Министарству привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-61/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

216.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

19/08), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 28. децембра  2015. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа 

«Видрак» Ваљево за 2016. Годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 2016. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево Одлуком бр 

01-10239/1-15 од 10.12. 2015. године. 

2.Ово Решење са Програмом пословања Јавног 

комуналног предузећа «Видрак» Ваљево за 2016. 

годину доставити Министарству привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Брoј:02-59/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

217.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана  

28. децембра 2015.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Полет» Ваљево за 

2016.годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Полет» Ваљево за 

2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 
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комуналног предузећа «Полет» Ваљево Одлуком број 

1261 од 17.12.2015 године. 

2.Ово Решење о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа «Полет» 

Ваљево за 2016.годину доставити Министарству 

привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-60/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

218.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2015.године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» 

Ваљево за 2016. годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» за 

2016.годину, које је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа «Топлана-Ваљево» Ваљево 

Одлуком број 6874 од 16.12.2016 године. 

2.Ово Решење о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа «Топлана-

Ваљево» Ваљево за 2016. годину Министарству 

привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-58/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

219.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12, 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 

19/08) Скупштина града Ваљева на седници одржаној 

дана 28. децембра  2015. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног предузећа за управљање и коришћење 

регионалног вишенаменског хидросистема Стубо- 

Ровни «Колубара» за 2016. годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо- Ровни 

«Колубара» за 2016. годину који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног предузећа «Колубара» Одлуком бр 

592/01-2 од 14.12.2015. године. 

2.Ово Решење са Програмом пословања Јавног 

предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни 

«Колубара» за 2016 годину доставити Министарству 

привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-54/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

220.На основу члана 50. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 119/12 и 44/14), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07 и 83/14), члана 35.став 1. тач.18 Статута града 

Ваљева («Сл. гласник града Ваљева» број 19/08) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана  

28. Децембра  2015. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Јавног предузећа «Агроразвој-ваљевске долине» 

Ваљево за 2016. годину 

 

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног 

предузеа «Агроразвој-ваљевске долине» Ваљево за 

2016.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

предузећа «Агроразвој ваљевске долине» Ваљево 

Одлуком број  10/2015 од 15.12.2015 године. 

2.Ово Решење о давању сагласности на Програм 

пословања Јавног предузећа «Агроразвој ваљевске 

долине» Ваљево за 2016. годину доставити 

Министарству привреде. 

3.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02-56/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 
221.На основу члана 3. Закона о робним резервама 

(«Сл. гласник РС» број 104/2013) и члана 35. став 1. 

тач. 18 Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 19/08) Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној дана 28. децембра 2015. године 

донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Програм пословања 

Дирекције за пољопривреду и робне резерве града 

Ваљева за 2016. годину 
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1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања 

Дирекције за пољопривреду и робне резерве града 

Ваљева за 2016. годину који је усвојио Савет 

Дирекције за пољопривреду и робне резерве града 

Ваљева под бројем 112-289/15-10 од 13.12.2015. 

године. 

2.Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

Скупштина града Ваљева 

Број:02- 57/15-02 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

222. На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон) и члана 35. став 1. тачка 9) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 19/08), a у вези са чланом 143. став 2. 

Закона о јавном информисању и медијима 

(„Службени гласник РС“ број 83/14 и 58/15), 

Скупштина града Ваљева, на седници одржаној 28. 

децембра 2015. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„РАДИО ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО 

 

I 

 РАЗРЕШАВА СЕ Предраг Обућина, 

дипломирани економиста из Ваљева, функције 

директора Јавног информативног предузећа „Радио 

Ваљево“ Ваљево, са даном 31. октобром 2015. године. 

 

II 

 Решење доставити разрешеном, Јавном 

информативном предузећу „Радио Ваљево“ Ваљево и 

Градској управи за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове – Одељењу за 

друштвене делатности. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на интернет страници града Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-435/15-04 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 
 

223. На основу члана 42. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 119/12, 116/13-

аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 32. став 

1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 35. 

став 1. тачка 9) Статута града Ваљева („Службени 

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

Ваљева на седници одржаној 28. децембра 2015. 

године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„АГРОРАЗВОЈ-ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ“ ВАЉЕВО 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Бојан Бошковић, дипломирани 

економиста из Ваљева, за вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа „Агроразвој - ваљевске 

долине“ Ваљево, почев од 15.01.2016.године на 

период од шест месеци. 

 

II 

 Решење доставити именованом, Јавном 

предузећу „Агроразвој-ваљевске долине“ Ваљево и 

Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове – Одељењу за 

локални развој, привреду и комуналне послове. 

 

III 

 Решење објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије“, „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-439/15-04 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

224. На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/07 и 83/14-др.закон), члана 21. став 2. и члана 31. 

став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени 

гласник РС'', број 119/12, 116/2013-аутентично 

тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 35. став 1. тачка 

9) Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

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

седници одржаној 28. децембра 2015. године, донела 

је 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД - 

ВАЉЕВО“ 

 

I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Грујичић, магистар 

техничких наука из Ваљева, Здравка Јовановића 11, 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“. 
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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“, број:112-258/15-04 од 

13.07.2015.године. 

 

IV 

 Ово решење је коначно.  

 

V 

 Ово решење доставити именованом 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:112-433/15-04 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић,с.р. 

 

225. На основу члана 26. и 27. Закона о јавним 

предузећима («Службени гласник РС», број 119/12, 

116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 

35. Статута града Ваљева («Службени гласник града 

Ваљева», број 19/08) и члана 88. Пословника о раду 

Скупштине града Ваљева («Службени гласник града 

Ваљева», број 2/15), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној  28. децембра 2015. године, донела 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊA 

ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ  

ОСНИВАЧ ГРАД ВАЉЕВО 

 

I У Решењу о образовању Комисије за 

именовања директора јавних предузећа чији је 

оснивач град Ваљево, број 112-275/13-04 од 04. јула 

2013. године, број 112-381/13-04 од 28. октобра 2013. 

године, број 112-138/14-04 од 14. марта 2014. године, 

број 112-269/14-04 од 04. јула 2014. године, број 112-

593/14-04 од 26. децембра 2014. године и број 112-

401/15-04 од 27. новембра 2015. године: 

 

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 

-Ана Аћимов – Новковић, дипл. андрагог, као 

председник Надзорног одбора ЈИП „Радио-Ваљево“ 

именована за члана Комисије решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-269/14-04 од 04. јула 2014. 

године, и 

-Драган Стојановић, дипл. економиста, као 

председник Надзорног одбора ЈКП „Водовод-Ваљево“ 

именован за члана Комисије решењем Скупштине 

града Ваљева број 112-381/13-04 од 28. октобра 2013. 

године.  

 

ИМЕНУЈУ СЕ: 

-Борисав Радојичић, дипл. економиста, као 

председник Надзорног одбора ЈКП „Водовод-Ваљево“ 

за члана Комисије у случају када се именује 

директор из ЈКП „Водовод-Ваљево“ и 

-Милорад Миливојевић, пољопривредни инжењер у 

пензији, као председник Надзорног одбора ЈП 

„Агроразвој - ваљевске долине“ за члана Комисије у 

случају када се именује директор из ЈП „Агроразвој - 

ваљевске долине“.  

II Мандат именованих траје колико и мандат 

осталих чланова Комисије именованих решењем 

Скупштине града Ваљева број 112-275/13-04 од 4. 

јула 2013. године. 

III Решење објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:112-441/15-04 

 

Заменик председника 

Скупштине града Ваљева 

Др Зоран Живковић, с.р. 

 

226.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 30.11.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 37 – УФК Валис, 

програм 14, програмска активност 1301-0003, 

функционална класификација 810, извор 

финансирања 01,  економска класификација 421 - 

Стални трошкови износ ``12.635.000`` мења се 

износом ``12.003.250``, економска класификација 425 

- Текуће поправке и оджавање износ ``4.558.000`` 

мења се износом ``5.189.750``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-750/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

227.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број129/07), 



Страна 166 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

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, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 01.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 1-Градска управа за 

друштвене делатности, програм 15, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, извор финансирања 01, економска класификација 

541-Набавка земљишта износ ``17.200.000`` мења се 

износом ``16.340.000``, економска класификација 415-

Накнада трошкова за запослене износ ``3.129.000`` 

мења се износом ``3.149.000``, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``4.267.240`` мења се износом ``4.457.240``, економска 

класификација 426-Материјал износ ``7.940.000`` 

мења се износом ``8.140.000``, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ ``1.283.300`` мења се износом ``1.733.300``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-751/15-06 

Станко Терзић.с.р. 

 
228.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 01.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 33 – Међуопштински 

историјски архив, програм 13, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ ``250.128`` 

мења се износом ``389.370``, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``9.152.760`` мења се 

износом ``9.068.518``, економска класификација 465-

Остале донације, дотације и трансфери износ 

``1.177.240`` мења се износом ``1.122.240``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-753/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

229.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 01.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 18 - ОШ Прота М. 

Ненадовић Бранковина, програм 9, програмска 

активност 2002-0001, функционална класификација 

912, извор финансирања 01, економска класификација 

463-422-Трошкови путовања износ ``2.090.000`` мења 

се износом ``1.988.000``, економска класификација 

463-425-Текуће поправке и одржавање износ 

``500.000`` мења се износом ``602.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-754/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

230.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 
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апропријације: раздео 3, глава 30 – Матична 

библиотека Љ.Ненадовић, програм 13, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

421-Стални трошкови износ ``3.000.000`` мења се 

износом ``2.850.000``, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``400.000`` мења 

се износом ``500.000``, економска класификација 512-

Машине и опрема износ ``150.000`` мења се износом 

``200.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-771/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

231.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 07.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 23 – Ваљевска 

гимназија, програм 10, програмска активност 2003-

0001, функционална класификација 920, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-413-

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

``266.000``, економска класификација 463-415-

Накнаде за запослене износ ``1.435.000`` мења се 

износом ``1.364.000``, економска класификација 463-

416-Награде, бонуси и остали расходи износ 

``796.000`` мења се износом ``763.000``, економска 

класификација 463-483-Новчане казне износ 

``200.000`` мења се износом ``190.000``, економска 

класификација 463-421-Стални трошкови износ 

``5.083.000`` мења се износом ``5.185.000``, економска 

класификација 463-422-Трошкови путовања износ 

``273.000`` мења се износом ``299.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-774/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

232.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 32 – Завод за заштиту 

споменика, програм 13, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 04, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``0`` мења се износом 

``500.000``, економска класификација 426-Материјал 

износ ``500.000`` мења се износом ``650.000``, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``250.000`` мења се износом 

``350.000``, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``2.335.700`` мења се износом ``1.835.700``, економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ``534.500`` мења се износом 

``384.500``, економска класификација 422-Трошкови 

путовања износ ``300.000`` мења се износом 

``200.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-773/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

233.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету  града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 10.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3,  глава 15 – ОШ Стеван 

Филиповић Дивци, програм 9, програмска активност 

2002-0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-415-

Накнаде за запослене износ ``2.120.000`` мења се 
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износом ``2.047.000``, економска класификација 463-

421-Стални трошкови износ ``4.118.000`` мења се 

износом ``4.068.000``, економска класификација 463-

424-Специјализоване услуге износ ``70.000`` мења се 

износом ``120.000``, економска класификација 463-

425-Текуће поправке и одржавање износ ``400.000`` 

мења се износом ``473.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-775/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

234.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 8 – ОШ Нада Пурић, 

програм 9, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-415-

Накнаде за запослене износ ``1.230.000`` мења се 

износом ``1.246.330``, економска класификација 463-

422-Трошкови путовања износ ``1.190.000`` мења се 

износом ``1.173.670``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-792/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

235.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 19/08), и члана 22. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 16 – ОШ Здравко 

Јовановић Поћута, програм 9, програмска активност 

2002-0001, функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463-425-

Текуће поправке и оджавање износ ``500.000`` мења 

се износом ``541.000``, економска класификација 463-

422-Трошкови путовања износ ``1.730.000`` мења се 

износом ``1.689.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-821/15-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 21. Одлуке о 

буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 
апропријације: раздео 3, глава 3-Месне заједнице, 

програм 15, програмска активност 0602-0002, 

функционална класификација 160, извор 

финансирања 13, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ``161.000`` мења 

се износом ``128.000``, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``162.000`` мења се износом 

``168.000``, економска класификација 483-Новчане 

казне и пенали по решењу судова износ ``3.000`` 

мења се износом ``30.000`` 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-823/15-06 

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, 93/12, 62/13,63/13,108/13 и 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева``број 19/08), и члана 21. Одлуке о 
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буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 18.12.2015. године 

донео је: 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, програм 11, програмска 

активност 0901-0006, функционална класификација 

070, економска класификација -472- Накнаде из 

буџета за децу и породицу износ ``38.630.000`` мења 

се износом ``38.450.000``, програмска активност 0901-

0004, функционална класификација 070, економска 

класификација 423-Услуге по уговору  износ 

``12.057.000`` мења се износом ``12.237.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-825/15-06 

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, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

11/14, 6/15 и 8/15), Градоначелник града Ваљева дана 

22.12.2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 2,  глава 1-Градско веће и 

Градоначелник, програм 15, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 110, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-

Плате, додаци и накнад запослених (зараде) износ 

``7.215.600`` мења се износом ``7.155.600``, економска 

класификација 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``688.340`` мења се износом 

``748.340``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-828/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

239.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` 

број129/07,83/14), 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, 

108/13,142/14,68/15 и 103/15), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/14, 6/15 и 8/15), Градоначелник града Ваљева 

дана 22.12.2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1-Градска управа за 

локални развој, програм 15, извор финансирања 01, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 320, економска класификација 472-

Накнада из буџета-апропријација ће се користи за 

накнаде стрелцима противградних ракета износ 

``2.000.000`` мења се износом ``1.921.000``, 

функционална класификација 133, економска 

класификација 421-Стални трошкови– апропријација 

ће се користити за плаћање обавеза за накнаду за 

одводњавање износ ``5.842.991`` мења се износом 

``5.921.991``, 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-829/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

240.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 

129/07,83/14), 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, 108/13, 

142/14, 68/15 и 103/15), члана 49. Статута града 

Ваљева (``Службени гласник града Ваљева`` број 

19/08), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2015. годину (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 11/14, 6/15, 8/15), Градоначелник града Ваљева 

дана 22.12.2015. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15, 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 33 – Међуопштински 

историјски архив, програм 13, извор финансирања 04, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``140.000`` мења се износом 

``150.000``, економска класификација 422-Трошкови 



Страна 170 Службени гласник града Ваљева 28.  децембар   2015. године Број  10 

путовања износ ``290.000`` мења се износом 

``215.000``, економска класификација 426-Материјал 

износ ``301.140`` мења се износом ``291.140``, извор 

финансирања 04, програмска активност 1201-0002, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``2.950.000`` мења се износом ``3.025.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-830/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

241.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07), 

члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

11/14, 6/15 и 8/15), Градоначелник града Ваљева дана 

28.12.2015. године донео је: 

 
ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 11/14, 6/15 и 8/15) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1-Градска управа за 

локални развој, програм 15, програмска активност 

0602-0001, извор финансирања 01, функционална 

класификација 130, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``7.250.000`` мења се износом 

``7.325.000``, економска класификација 512-Машине 

и опрема износ ``1.447.500`` мења се износом 

``1.449.500``, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (плате) износ 

``80.970.720`` мења се износом ``80.602.720``, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``380.000`` мења се износом ``398.000``, економска 

класификација 485-Накнада штете износ ``4.500.000`` 

мења се износом ``4.773.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-843/15-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

242.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 02.12.2015. године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 650.000 динара на 

име услуга по уговору. 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 650.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-755/2015-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 03.12.2015. године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14,6/15,8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 12.000 динара на 

име новчаних казни. 

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

оквиру раздела 3, глава 3 - Месне заједнице, програм 

0602, програмска активност 0602-0002, функционална 

класификација 160, економска класификација 483-

Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

12.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 
Градоначелник града Ваљева 

Број:40-756/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 
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244.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 03.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 171.936 динара на име текуће поправке и 

одржавања. 

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

оквиру раздела 3, глава 9-ОШ Сестре Илић, програм 

2002, програмска активност 2002-0001, функционална 

класификација 912, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ 171.936 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-757/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

245.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 03.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15,8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 3.000.000 динара на име обезбеђења 

средстава за реализацију посебних програма у 

области спорта на територији града Ваљева у 2015. 

години. 

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

оквиру раздела 3, глава 1, програм 1301, програмска 

активност 1301-0001, функционална класификација 

810, економска класификација 481-Дотације 

невладиним организацијама износ 3.000.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-769/2015-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 04.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 252.104 динара на име плата и услуга по 

уговору. 

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

оквиру раздела 4, глава 2, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010 - Резерве, функционална 

класификација 130, економска класификација 411-

Плате, додаци и накнаде запослених износ 205.348 

динара и 423-Услуге по уговору износ 46.756 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-770/2015-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 07.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 830.000 динара на име обезбеђења 
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средстава за исплату стипендија за ученике и 

студенте у школској 2014/15 години. 

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

оквиру раздела 3, глава 2, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 472-Накнада за 

образовање-апропријација је намењена Фондацији за 

талентоване ученике износ 830.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-772/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

248.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 10.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 190.000 динара на 

име трошкова превоза запослених. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа за локални развој, 

пивреду, убанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 415-Накнаде трошкова за запослене 

износ 190.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-776/2015-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 11.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 2.342.991 динар на 

име накнаде за одводњавање. 

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

оквиру раздела 4-, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

133, економска класификација 421-Стални трошкови-

апропријација ће се користити за плаћање обавеза за 

накнаду за одводњавање износ 2.342.991 динар. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-777/2015-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 11.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 278.700 динара на 

име одржавања јавне расвете. 

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

оквиру раздела 4, глава 4-ЈП Дирекција за урбанизам, 

програм 0601, програмска активност 0601-0010, 

функционална класификација 640, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ 278.700 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-778/2015-06 

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, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14), 
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члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 11.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 1.000.000 динарa на име трошкова за дочек 

Нове године. 

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

оквиру раздела 3, глава 34 - Центар за културу, 

програм 1201, пројекат 1201-П5: Дочек Нове године, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 1.000.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-794/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

252.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 12.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 1.605.000 динара на име трошкова 

функционисања Градске управе за локални развој. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа за локални развој, 

пивреду, убанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 100.000 

динара, економска класификација 425-Текуће 

поправке и одржавање износ 205.000 динара, 

економска класификација 426-Материјал износ 

1.300.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-796/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

253.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 14.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 127.017 динара на име трошкова поправке 

аутомобила. 

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

оквиру раздела 4, глава 2-Дирекција за пољопривреду 

и робне резерве, програм 0602, програмска активност 

0602-0010, функционална класификација 130, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ 127.017 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-797/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

254.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 14.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 
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Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 152.210 динара на име трошкова грејања. 

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

оквиру раздела 3, глава 5-Прва основна школа, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463-421-Стални трошкови износ 

152.210 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-798/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

255.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 16.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 2.000.000 динара на име сталних трошкова 

и трошкова материјала. 

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

оквиру раздела 3-Градска управа за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове, глава 1, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација 426-Материјал износ 

1.200.000 динара и економска класификација 421-

Стални трошкови износ 800.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-812/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

256.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 16.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 134.538 динара на име новчаних казни и 

пенала по решењу судова. 

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

оквиру раздела 3, глава 34-Центар за културу, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 483-Новчане казне и пенали по 

решењу судова  износ 134.538 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-813/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

257.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, 142/14), 

члана 49. Статута града Ваљева (``Службени гласник 

града Ваљева`` бр. 19/08) и члана 6. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) Градоначелник 

града Ваљева дана 17.12.2015. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 500.000 динара на име набавке и 

постављања две рампе на улаз у службени паркинг 

Дома здравља. 

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

оквиру раздела 3, глава 29-Примарна здравствена 

заштита, програм 1801, програмска активност 1801-

0001, функционална класификација 760, економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 500.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-824/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

258.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 
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101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 

8/15) Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2015. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 200.000 динара на име спровођења 

програма „Бесплатан интернет-Моје Ваљево“. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа за локални развој, 

глава 1, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, економска 

класификација 481-Дотације невладиним 

организацијама износ 200.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-839/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

259.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, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 

8/15) Градоначелник града Ваљева дана 25.12.2015. 

године донео је: 

 
РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 74.250 динара на име трошкова насталих 

током организације Награде Љубомир П.Ненадовић. 

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

оквиру раздела 3, глава 30-Матична библиотека 

Љ.Ненадовић, програм 1201, програмска активност 

1201-0002, функционална класификација 820, 

економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ 74.250 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-840/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 
260.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, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 

8/15) Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2015. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

  

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14,6/15,8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 1, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 243.207 динара на име трошкова месних 

заједница. 

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

оквиру раздела 3, глава 3-Месне заједнице, програм 

0602, програмска активност 0602-0002, функционална 

класификација 160, економска класификација 483-

Новчане казне износ 100.000 динара и 421-Стални 

трошкови износ 143.207 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-841/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

261.На основу члана 70. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 

8/15) Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2015. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2015.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 11/14, 6/15 и 8/15), раздео 2 – 

Градоначелник града и Градско веће, глава 001, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 110, економска 
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класификација 499 – Стална буџетска резерва, 

одобравају се средства у износу од 895.025 динара на 

име обезбеђења средстава за накнаду штете настале 

услед елементарних непогода. 

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

оквиру раздела 2 - Градоначелник града и Градско 

веће, глава 001, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, 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:40-842/2015-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

262.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 

103/15 ), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2015. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 11/14, 6/15, 8/15) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим 

трансферима од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова која су пренета на рачун извршења 

буџета града Ваљева изводом број 240 од 15.12.2015. 

као текућим трансферима од физичких и правних 

лица у корист нивоа градова, увећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за 80.337,76  

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 80.337,76 динара 

на позицији економска класификација 744141-Текући 

трансфери од физичких и правних лица у корист 

нивоа градова у билансу прихода, извор финансирања 

08. 

3.Увећати укупне раздео 4, глава 4-ЈП Дирекција за 

урбанизам,грађевинско земљиште,путеве и изградњу 

Ваљева, Програм 7, Програмска активност 0701-0001, 

функционална класификација 360, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ од 80.337,76 динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

отклањање последица елементарних непогода. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-826/15-06 

Датум:18.12.2015.године 

Станко Терзић,с.р. 

 

263.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности ("Службени гласник РС", број 

43/11,123/14), члана 20. и 49. Статута града Ваљева 

(„Сл. гласник града Ваљева“, број 19/08) и члана 9. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину 

("Сл.гласник града Ваљева", број 11/14, 6/15, 8/15), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.12.2015.године, 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ РЕШЕЊА 

о расподели средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 

01.12.2015.године - 31.12.2015.године 

 

1.У решењу о расподели средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.01.2015. - 31.12.2015. године (број 40-9/2015-06 од 

08.01.2015. године) после тачке 2 додаје се нова тачка: 

 

 

„2а За месец децембар 2015. године исплата ће се вршити према следећој табели: 

Политичка партија Број мандата 
Износ за пол.стр. у 

децембру 
Месечни износ 12/2015 

Демократска странка- 16,67% 9 22.134,00 22.134,00 

Победа др Гвозденовић 14,55% 8 19.319,00 19.319,00 

СПС,ПУПС,ЈС,СДПС 11 25.865,00   

СПС – 63,64%     16.460,00 

ПУПС – 18,18%     4.702,00 

ЈС – 9,09%     2.351,50 

СДПС – 9,09%     2.351,50 

Покрет за Ваљево 19,32%  3 10.675,00 10.675,00 

Д.С.С - 7,37% 3 9.786,00 9.786,00 

Уједињени региони Србије 3 9.135,00   

УРС 75%     6.852,00 

Народна партија 25%     2.283,00 

ЛДП и СПО 3 3.404,00   
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ЛДП 66,66%     0,00 

СПО 33,33%     3.404,00 

СНС, НС, ПСС 11 25.652,91   

СНС 70%     17.957,00 

НС 20%     5.131,00 

ПСС 10%     2.564,91 

Укупно 51 125.970,91 125.970,91 

 

3.У осталом делу решење остаје непромењено. 

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

5.Ово решење доставити:  

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и  

-архиви. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-791/2015-06 

Датум:08.12.2015. године 

Станко Терзић,с.р. 

 

264.На основу члана 9. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ број 

135/04 и 88/10), члана 46. Закона о планирању и 

изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 

121/12, 132/14 и 145/14), Градска управа за локални 

развој, привреду, урбанизам и комуналне послове, 

Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине, као надлежан орган за 

припрему измена и допуна Плана генералне 

регулације за село Попучке, доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СЕЛО ПОПУЧКЕ Плана генералне 

регулације за село Попучке 

 

Члан 1. 

Приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину у поступку израде измена и допуна 

Плана генералне регулације за село Попучке (у даљем 

тексту: стратешка процена).  

 

Члан 2. 

Разлози за израду стратешке процене налазе се у 

обухвату Плана на ком простору је лоцирано више 

предузећа, привредних друштава, где се изменама и 

допунама Плана врши усклађивање са условима и 

развојним плановима за обављање њихове 

делатности, што подразумева промену намене 

објеката, промену технологије и потребу градње 

нових објеката пословне намене.  

 

Члан 3. 

Циљеви израде стратешке процене, с обзиром на 

обухват Плана садржани су у следећем:  

 

-преиспитивању правила уређења и грађења у 

циљу отклањања тешкоћа у процесу спровођења и 

настојања да се иземнама и допунама Плана 

прецизирају непрецизне и двосмислене формулације 

у правилима уређења и грађења; 

-потреби усклађивања са условима и 

развојним плановима органа, организација и 

предузећа  лоцираних на овом простору; 

-стварању услова за заштиту и одрживо 

рационално и одговорно управљање земљиштем и 

окружењем у простору Плана ради обезбеђивања 

здраве средине и онемогућавања негативних утицаја у 

циљу обезбеђивања услова веће удобности живљења;  

-обезбеђивању контроле негативних утицаја 

уз предузимање свих мера заштите животне средине и 

окружења. 

 

Члан 4. 

Израда стратешке процене је заснована на студијско 

аналитичкој документацији у области просторног 

планирања, заштите животне средине, заштите 

природе, одговорном управљању земљиштем и другој 

релевантној документацији.  

 

Члан 5. 

Стратешком проценом биће разматрана питања 

заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, 

природе и природних добара као и споменика 

културе.  

У оквиру стратешке процене утицаја на животну 

средину разматраће се постојеће стање животне 

средине на подручју обухваћеном планом, значај и 

карактеристике плана, карактеристике утицаја 

планираних садржаја на микро и макролокацију и 

друга питења и проблеми заштите животне средине у 

складу са критеријумима за одређивање могућих 

значајних утицаја Плана на животну средину, а 

узимајући у обзир планиране намене. 

 

Члан 6. 

Извештај о стратешкој процени садржи нарочито: 
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-полазне основе  стратешке процене,  

-опште и посебне циљеве стратешке процене 

и избор индикатора,  

-процену могућих утицаја са описом мера 

предвиђених за смањење негативних утицаја на 

животну средину; 

-смернице за израду стратешких процена на 

нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 

Плана на животну средину; 

-програм праћења стања животне средине у 

току спровођења Плана и програма (мониторинг); 

-приказ коришћења методологије и тешкоће у 

изради стратешке процене; 

-приказ начина одлучивања, опис разлога 

одлучујућих за избор датог Плана и програма са 

аспекта разматраних варијантних решења и приказ 

начина на који су питања животне средине укључена 

у План; 

-закључке до којих се дошло током израде 

извештаја о стратешкој процени представљене 

јавности на разумљив начин; 

-друге податке од значаја за стратешку 

процену. 

 

Члан 7. 

Методолошки приступ ради обезбеђивања Стратешке 

процене засниваће се на разради квалитетно 

дефинисаних циљева и индикатора животне средине, 

односно одрживог развоја што подразумева 

испуњење захтева заштите животне средине, којима је 

емисија загађења дозвољена само у границама које 

може апсорбовати природа. Дозвољени су само они 

захвати који омогућавају целовиту заштиту 

екосистема.  

Члан 8. 

Носилац израде Стратешке процене је Одељење за 

урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту 

животне средине.  

 

Члан 9. 

Рок за израду Стратешке процене је шест месеци. 

 

 

Члан 10. 

Извештај о стратешкој процени изложиће се на јавни 

увид истовремено са Нацртом плана. 

 

Члан 11. 

Средства за израду Стратешке процене обезбедиће се 

у Буџету града Ваљева. 

 

Члан 13. 

Одлука о изради Стратешке процене је саставни део 

Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне 

регулације за село Попучке.  

 

Члан 14. 

Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

Број:350-450/15-07 

Дана:15.12.2015. године. 

 

Начелник 

Одељења за урбанизам, грађевинарство 

саобраћај и заштиту животне средине 

Јасна Алексић,с.р. 

 

 

 

 

__________________________ 
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