
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVII    БРОЈ  5 

 

31.  март  2016. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

31. На основу члана 28. став 8. Закона о локалним 

изборима (“Службени гласник РС”, број 129/07,34/10-

одлука УС и 54/2011) и члана 11. Пословника Градске 

изборне комисије града Ваљева (“Службени гласник 

града Ваљева”, број 3/16), Градска изборна комисија 

Ваљево, на седници одржаној дана 31.3.2016. године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању боје гласачких листића и боје 

контролног листа за проверу исправности гласачке 

кутије, за гласање на изборима за одборнике 

Скупштине града Ваљева, који ће се одржати 24. 

априла 2016.године 

 

1. Гласачки листићи штампаће се на папиру 

светло зелене боје. 

 

2. Контролни лист за проверу исправности 

гласачке кутије штампаће се на папиру 

кајсија боје. 

 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

Градска изборна комисија 

Број:013-3-15/2016-04 

 

Председник  

Градске изборне комисије 

Владан Јеринић,с.р. 

 

 

32.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07 и 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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 22.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 3, програм 13, програмска активност 1201 - П4 

Џез фестивал, функционална класификација 820, 

извор финансирања 08, глава 34 - Центар за културу, 

економска класификација 422 - Трошкови превоза 

износ ``750.000`` мења се износом ``150.000``, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору 

износ ``50.000`` мења се износом ``600.000``, 

економска класификација 426 - Материјал уводи се 

износ ``50.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-157/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

33.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 22.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 1 - Градска управа за локални развој, 

програм 15, програмска активност 0602 - 0001, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 416 - 

Награде, бонуси и остали расходи износ ``600.000`` 

мења се износом ``610.000``, економска 

класификација 414 - Социјална давања запосленима 

износ ``8.612.005`` мења се износом ``8.602.005``. 
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2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-164/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

34.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 22.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) 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 416 - 

Награде, бонуси и остали расходи износ ``500.000`` 

мења се износом ``540.000``, економска 

класификација 414 - Социјална давања запосленима 

износ ``12.463.199`` мења се износом ``12.423.199``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-165/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

35.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 24.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 4, глава 1 - Градска управа за локални развој, 

програм 15, програмска активност 0602 - 0001, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 414 - 

Социјална давања запосленима износ ``8.602.005`` 

мења се износом ``4.590.000``, економска 

класификација 422 - Трошкови путовања износ 

``1.000.000`` мења се износом ``400.000`` раздео 2, 

глава 1 - Градско веће и Градоначелник, програм 15, 

програмска активност 0602 - 0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``20.038.182`` мења се 

износом ``24.650.187``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-169/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

36.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 25.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздео 1, глава 1 - Скупштина града, програм 15, 

програмска активност 0602 - 0001, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама - апропријација је намењена 

финансирању спровођења избора износ ``2.000.000`` 

мења се износом ``0``, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``20.038.182`` мења се 

износом ``22.038.182``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-172/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

37.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број 129/07 и 83/14), члана 
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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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 25.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) 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 414 - 

Социјална давања запосленима износ ``12.423.199`` 

мења се износом ``5.260.000``, раздео 2, глава 1 - 

Градско веће и Градоначелник, програм 15, 

програмска активност 0602 - 0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``18.038.182`` мења се 

износом ``25.201.381``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-173/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

38.На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник РС`` број129/07 и 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 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15), Градоначелник 

града Ваљева дана 30.03.2016. године донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину («Службени гласник града 

Ваљева» 10/15) мењају се следеће апропријације: 

раздела 3, глава 10 - ОШ Милован Глишић, програм 

2002, програмска активност 2002 - 0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 463 - 512 - 

Машине и опрема износ ``25.200.000`` мења се 

износом ``13.200.000``, раздео 2 - Градоначелник и 

Градско веће, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва износ ``16.238.182`` мења се 

износом ``28.238.182``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-185/16-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

39.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 05.02.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 1.800.000 

динара на име обезбеђења додатних средстава за 

набавку противпаничне расвете. 

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

оквиру раздела 3 - Градска управа за друштвене 

делатности, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

130, економска класификација 511 - Зграде и 

грађевински објекти износ 1.800.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-70/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

40.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 22.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 100.000 

динара на име књижења и израде и достављања 

завршног рачуна. 

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 423 - 

Услуге по уговору износ 100.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-158/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

41.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 22.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 израде пројектне документације. 

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

оквиру раздела 3, глава 25 - Медицинска школа, 

програм 2003, програмска активност 2003 - 0001, 

функционална класификација 920, уводи се 

економска класификација 463 -511 Зграде и 

грађевински објекти износ 200.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-159/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

42.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 22.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 реализације програма од јавног 

интереса у области заштите лица са инвалидитетом у 

2016. години. 

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

оквиру раздела 3, глава 1, програм 0901, програмска 

активност 0901 - 0003 Подршка социо -хуманитарним 

организацијама, функционална класификација 070, 

економска класификација 481 - Дотације невладиним 

организацијама износ 500.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-160/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

43.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 22.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 450.000 

динара на име суфинансирања пројеката у области 

информисања и обезбеђивања информисања у 

штампаним медијима. 

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

оквиру раздела 3, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0006 Информисање, функционална 

класификација 830, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору износ 450.000 динара. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-161/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

44.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 22.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 315.000 

динара на име набавке и уградње паничне расвете у 

ОШ Андра Савчић. 

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

оквиру раздела 3, глава 7 - ОШ Андра Савчић, 

програм 2002, програмска активност 2002 - 0001, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463 - 425 Текуће поправке и 

одржавање износ 315.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-163/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

45.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 22.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), раздео 2 - Градоначелник града 

и Градско веће, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

110, економска класификација 499 - Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства Ветеринарском 

центру ``Ваљево`` у износу од 100.000 динара на име 

обезбеђења средстава набавку вакцина за сузбијање 

заразне болести животиња-беснила. 

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:40-156/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

46.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 24.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 4.612.005 

динара на име функционисања Градске управе за 

локални развој. 

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

оквиру раздела 4 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602 - 0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 421 - Стални трошкови износ 

1.700.000 динара, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору износ 391.005, економска 

класификација 425 - Текуће поправке и одржавање 

износ 650.000 динара, економска класификација 426 - 

Материјал износ 280.000 динара, економска 

класификација 512 - Машина и опрема износ 

1.428.500 и економска класификација 515 - 

Нематеријална имовина 162.500 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-170/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 
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47.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 25.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 4.000.000 

динара на име спровођења избора. 

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

оквиру раздела 1, глава 1 - Скупштина града, програм 

0602, програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 416 - 

Награде, бонуси и остали расходи - избори износ 

3.150.000 динара, економска класификација 421 - 

Стални трошкови - избори износ 50.000 динара, 

економска класификација 423 - Услуге по уговору - 

избори износ 500.000 динара, економска 

класификација 426 - Материјал - избори износ 

300.000 динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-174/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

48.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 25.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 8.163.199 

динара на име функционисања Градске управе за 

друштвене делатности. 

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

оквиру раздела 3 - Градска управа за друштвене 

делатности, глава 1, програм 0602, програмска 

активност 0602 - 0001, функционална класификација 

130, економска класификација 421 - Стални трошкови 

износ 5.762.653 динара, економска класификација 425 

- Текуће поправке и одржавање износ 390.000 динара, 

економска класификација 426 - Материјал износ 

200.000 динара, економска класификација 511 - 

Зграде и грађевински објекти износ 1.320.546 и 

економска класификација 512 - Машине и опрема 

износ 490.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-177/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

49.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 28.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 реализације програма од јавног 

интереса удружења грађана. 

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

оквиру раздела 4, 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: 40-175/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

50.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 
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6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 28.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 600.000 

динара на име реализације пројеката који подстичу 

афирмацију привредно - туристичких манифестација. 

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

оквиру раздела 4, глава 1, програм 1502, програмска 

активност 1502 - 0002, функционална класификација 

473, економска класификација 424 - Специјализоване 

услуге износ 600.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-176/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

51.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 2016. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 10/15) 

Градоначелник града Ваљева дана 30.03.2016. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2016.годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 10/15), 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 

12.000.000 динара Центру за културу на име 

обезбеђења средстава за завршетак изградење и 

опремање биоскопске сале. 

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

оквиру раздела 3 - Градска управа за друштвене 

делатности, глава 34, програм 1201, програмска 

активност 1201 - 0001, функционална класификација 

820, економска класификација 511 - Зграде и 

грађевински објекти износ 2.000.000 динара, 

економска класификација 512 - Машине и опрема 

износ 10.000.000 динара . 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-186/2016-06 

Станко Терзић,с.р. 

 

 

52.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, 142/2014, 68/15 

и103/15), члана 49. Статута града Ваљева (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 19/08) и члана 14. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2016. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 10/15) Градоначелник 

града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2016. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Решења о преносу средстава Министарства 

културе и информисања број 630-02-4/2016-02 која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 37 од 26.02.2016. године као Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, повећати укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за 500.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 500.000 динара на 

позицији економска класификација 733 144 - Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 500.000 динара, 

раздео 3, глава 30 - Матична библиотека 

Љ.Ненадовић, програм 13, програмска активност 1201 

- 0002, функционална класификација 820, економска 

класификација 422 - Трошкови путовања износ 

215.000 динара, економска класификација 423 - 

Услуге по уговору износ 165.000 динара, економска 

класификација 426 - Материја износ 20.000 динара и 

економска класификација 512 - Машине и опрема 

100.000 динара. 

4.Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за 

суфинансирање матичних функција у 2016. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-155/16-06 

Датум:22.03.2016. године 

Станко Терзић,с.р. 

__________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

31. Одлука о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за 

проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за 

одборнике Скупштине града Ваљева, који ће се одржати 24.априла 

2016.године 

1 

32. Одлука о промени апропријације број:40-157/16-06 1 

33. Одлука о промени апропријације број:40-164/16-06 1 

34. Одлука о промени апропријације број:40-165/16-06 2 

35. Одлука о промени апропријације број:40-169/16-06 2 

36. Одлука о промени апропријације број:40-172/16-06 2 

37. Одлука о промени апропријације број:40-173/16-06 2 

38. Одлука о промени апропријације број:40-185/16-06 3 

39. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-70/2016-

06 
3 

40. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-158/2016-

06 
3 

41. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-159/2016-

06 
4 

42. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-160/2016-

06 
4 

43. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-161/2016-

06 
4 

44. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-163/2016-

06 
5 

45. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број:40-156/2016-

06 
5 

46. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-170/2016-

06 
5 

47. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-174/2016-

06 
6 

48. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-177/2016-

06 
6 

49. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-175/2016-

06 
6 

50. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-176/2016-

06 
6 

51. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-186/2016-

06 
7 

52. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину број:40-

155/16-06 
7 
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