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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

151. На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском 

систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15-други закон, 103/15 и 99/16) и члана 49. став 1. 

тачка 7) Статута града Ваљева (''Службени гласник 

града Ваљева'', број 1/17-пречишћен текст), 

Градоначелник града Ваљева доноси 

 

ОДЛУКУ  

О  

ОСНИВАЊУ СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, у оквиру права и дужности 

града као јединице локалне самоуправе, оснива се и 

утврђује надлежност, организација и начин рада 

Службе буџетске инспекције  града Ваљева (у даљем 

тексту: Служба). 

 

Члан 2. 

Служба обавља послове из свог делокруга у 

складу са Уставом, законом. 

 

Члан 3. 

У Служби је забрањено оснивање политичких 

странака и других политичких организација или 

појединих њихових административних облика. 

Запослени у Служби дужни су да своје 

послове обављају савесно и непристрасно при чему се 

не могу руководити својим политичким и 

идеолошким убеђењем. 

 

Члан 4. 

Запослени у Служби су обавезни да послове 

на остваривању и обезбеђивању Уставом и законом 

утврђених права и интереса грађана, правних лица и 

других субјеката обављају одговорно, савесно и 

ефикасно у складу са Уставом, законом и  овом 

Одлуком и правилима струке. 

 

Члан 5. 

Рад Службе је доступан јавности у складу 

са законом. 

 

Члан 6. 

Служба је функционално и организационо 

независна од других законом дефинисаних субјеката: 

директних и индиректних корисника средстава буџета 

града Ваљева, јавних предузећа и других корисника 

средстава буџета града Ваљева. 

Рад Службе усмерава, контролише и руководи 

њом, у складу са законом, Градоначелник града 

Ваљева (у даљем тексту: Градоначелник).  

 

Члан 7. 

Годишњи програм рада Службе и његове 

промене утврђује Градоначелник. 

Програм рада Службе сачињава се 

првенствено на основу пријава, представки, 

приговора и захтева за вршење контроле пристиглих 

од органа, организација, правних и физичких лица. 

 

Члан 8. 

Извештај о свом раду Служба периодично, а 

најмање једном годишње доставља Градоначелнику и 

Скупштини града у складу са законом. 

 

II ПОСЛОВИ И ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ 

 

Члан 9. 

Послове у Служби обавља буџетски 

инспектор.  

Буџетски инспектор обавља послове 

спровођења инспекцијске контроле над: директним и 

индиректним корисницима средстава буџета града 

Ваљева; јавним предузећима основаним од стране 

града Ваљева; правним лицима основаним од стране 

тих јавних предузећа;  правним лицима над којима 

града Ваљево има директну или индиректну контролу 

над више од 50% капитала или више од 50% гласова у 

управном одбору, као и над другим правним лицима у 

којима јавна средства чине  више од 50% укупног 

прихода, правним лицима и другим субјектима којима 

су директно или индиректно дозначена средства 

буџета града Ваљева за одређену намену; правним 

лицима у другим субјектима који су учесници у послу 

који је предмет контроле и субјектима који користе 

средства буџета града Ваљева по основу задуживања, 

субвенција, остале државне помоћи у било ком 

облику, донација, дотација и др. 

Услови: стечено високо образовање из 

области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковиним 

студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким  струковиним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на 

факултету, економски факултет, положен државни 

стручни испит  и најмање три године радног искуства 

у струци.   

 

Број извршилаца: 1 

 

III ОДНОС СЛУЖБЕ ПРЕМА 

СУБЈЕКТИМА КОНТРОЛЕ 

 

Члан 10. 

Служба има приступ свим подацима, 

документима, извештајима и информацијама 

потребним за обављање своје функције код субјеката 

контроле. 

Служба има на располагању одговарајуће 

ресурсе (особље, простор и опрему), који обезбеђују 

вршење њихових функција. 

У вршењу функција Служба је обавезна да  

чува тајност службених и пословних података. 

Служба након спроведене инспекцијске 

контроле саставља записник о контроли и предлаже 

мере за отклањање констатованих незаконитости и 

неправилности у раду контролисаног субјекта 

сагласно закону и подзаконским актима донетим у 

складу са законом. 

Служба доставља записник о контроли 

субјектима контроле. 

У случају да контролисани субјект не поступи 

по предложеним мерама из става 4. овог члана, 

Служба решењем налаже мере за њихово отклањање 

и предузима друге законом утврђене радње. 

Решење из става 6. овог члана је коначно и 

против њега се може покренути управни спор. 

Тужба којом је покренут управни спор не 

задржава извршење решења из става 6. овог члана. 

 

IV ОДНОС СЛУЖБЕ ПРЕМА 

СКУПШТИНИ ГРАДА, 

ГРАДОНАЧЕЛНИКУ И ГРАДСКОМ ВЕЋУ 

 

Члан 11. 

Служба доставља Градоначелнику извештај о 

извршеној инспекцијској контроли са налазима и 

мерама. 

Служба доставља Скупштини града записник о 

спроведеној инспекцијској контроли, ради 

упознавања и предузимања одговарајућих мера из 

њене надлежности. 

 

V ПРАВНИ АКТИ СЛУЖБЕ  

 

Члан 12. 

Служба доноси правне акте на основу закона 

и других прописа. 

Правним актом Службе не могу се за субјекте  

контроле утврђивати права и обавезе које нису 

засноване на закону. 

Члан 13. 

О давању, односно ускраћивању давања 

информација о раду Службе одлучује Градоначелник, 

у складу са законом.  

 

VI РАДНИ ОДНОС У СЛУЖБИ  

 

Члан 14. 

У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених лица у Служби, примењују се одредбе 

закона и подзаконских аката који се односе на 

запослене у локалној самоуправи. 

 

VII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

СЛУЖБЕ 

 

Члан 15. 

Средства за финансирање послова Службе 

обезбеђују се у буџету града Ваљева.  

Градоначелник је одговоран за законито 

коришћење средстава за плате и накнаде запослених у 

Служби, материјалне трошкове, набавку и одржавање 

опреме и средстава потребних за извршење обавеза 

запослених у Служби. 

Налоге и друге акте за исплату и коришћење 

средстава из става 1. овог члана потписује 

Градоначелник или лице које он овласти. 

 

VI ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

 

Члан 16. 

До попуњавања радног места  у Служби 

буџетске инспекције града Ваљева у складу са 

одредбама ове одлуке, послове буџетског инспектора 

обављаће запослени распоређен на радно место за 

послове буџетске инспекције и ревизије у Локалној 

служби за буџетску инспекцију и ревизију Градске 

управе за локални развој, привреду, урбанизам и 

комуналне послове града Ваљева са постојећим 

правима и обавезама из радног односа. 

Рок за попуњавање радног места из става 1. 

овог члана је 15 дана од дана ступања на снагу ове 

одлуке. 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеним гласнику града Ваљева'' 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:011-56/2017-01 

Датум:09.06.2017. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

152.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, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
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18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

12.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16,5/17), раздео 5 – Градска управа 

за локални развој,привреду, урбанизам и комуналне 

послове, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства у износу од  2.490.308 

динара на име спорвођења дезинсекције на сеоским 

подручјима града Ваљева ради спречавања 

појављивања и ширења заразне болести Плави језик, а 

према документацији у прилогу. 

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

оквиру раздела 5 – Градска управа за локални 

развој,привреду, урбанизам и комуналне послове, 

глава 001, програм 0602, програмска активност 0602-

0010, функционална класификација 160, 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:40-531/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

153.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, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и 

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

08.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства  у 

износу од 750.000 динара за финансирање и 

суфинансирање пројеката у култури. 

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

оквиру раздела 4, глава 1, програм 1201, програмска 

активност 1201-0002, функционална класификација 

820, економска класификација 424-Специјализоване 

услуге у износу од 750.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-520/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

154. 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, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

08.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 590.000 динара за набавки ГПС уређаја.  

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 590.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-521/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

155. 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, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и 

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

08.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 590.000 динара за набавки освеживача 

просторија.  

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 426-Материјал износ 590.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-522/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

156. 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, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр. 19/08, 15/16) 

и члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

08.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 590.000 динара за поправку и одржавање 

клима уређаја.  

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање 

износ 590.000 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-523/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

157.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, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и 

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

08.06.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 590.000 динара за израду елабората о 

против пожарној заштити.  

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 590.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-524/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
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