
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVIII    БРОЈ  8 

 

30.  јун  2017. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

168. На основу члана 13. став 2. и 3, члана 88. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон и 

101/16-др.закон) и члана 97. став 2. Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“, број 1/17 

пречишћен текст), Скупштина града Ваљева, на 

седници одржаној 26. априла 2017. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ1 

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ  

ГРАДА ВАЉЕВА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И 

ОПШТИНЕ МЕНКОНИКО, 

РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА  

 

Члан 1. 

Овом одлуком Град Ваљево, Република 

Србија успоставља сарадњу са Општином 

Менконико, Република Италија. 

 

Члан 2. 

Град Ваљево и Општина Менконико 

сарађиваће у областима пољопоривреде, сточарства, 

туризма, економије, културе, заштите животне 

средине, образовања, техничко-научне сарадње и у 

другим областима, путем промоције и реализације 

заједничких пројеката. 

 

Члан 3. 

Споразумом о сарадњи између града Ваљева, 

Република Србија и Општине Менконико, Република 

Италија, биће ближе дефинисани облици и начини 

сарадње.  

 

Члан 4. 
У име Града Ваљева Споразум из члана 3. ове 

одлуке потписаће Градоначелник града Ваљева. 

 

Члан 5. 

Средства потребна за спровођење ове одлуке 

обезбедиће се у буџету града Ваљева. 

 

Члан 6. 
Одлуку доставити Влади Републике Србије на 

сагласност. 

                                                 
1 Влада Републике Србије је дала сагласност на ову Одлуку 
Решењем 05 број: 016-5790/2017 од 27. јуна 2017. године, 

објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 

63/2017  

Члан 7. 

Ова одлука ће се објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“ по добијеној сагласности 

Владе Републике Србије. 

 

Скупштина града Ваљева 

Број:011-34/17-04 

 

Председник 

Скупштине града Ваљева 

Милорад Илић,с.р. 

 

169.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 

и 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 30.06.2017. 

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 I 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 45.577 динара Центру за социјални рад 

``Колубара`` за обезбеђење средстава за исплату 

отпремнине запосленом раднику. 

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

оквиру раздела 4, глава 27-Центар за социјални рад, 

програм 11, програмска активност 0901-0001, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 4631-414 –Социјална давања 

запосленима износ 45.577 динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-599/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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170.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 

30.06.2017. 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 697.480 динара за повећање планиране масе 

за плате Градској управи за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове по одобрењу 

Министарства финансија број 401-00-01636/2017-03. 

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 411-Плате и додаци запослених износ 

591.586,09 динара, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

105.893,91 динар. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-601/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

171.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, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

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

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. 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 451-04-653/2017-02 која 

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 114 од 20.06.2017. године као Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, повећати укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за 300.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 300.000 динара на 

позицији економска класификација 733144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 300.000 динара, 

раздео 4, глава 30-Народни музеј, програм 13, 

Пројекат-``Традиционални производи од шљива у 

исхрани западне и централне Србије`` , функционална 

класификација 820, економска класификација 421-

Стални трошкови износ 38.400 динара, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ 66.000 

динара, економска класификација 423-Услуге по 

уговору износ 77.000 динара, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

106.000 динара, економска класификација 426-

Материја износ 12.600 динара. 

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

суфинансирање пројекта ``Традиционални производи 

од шљива у исхрани западне и централне Србије`` 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-533/17-06 

Датум:30.06.2017. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

172.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, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

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

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених Решењем број 451-

04-1300/2017-02 и број 451-04-1297/2017-02 од 

02.06.2017. Министарства културе и информисања 

која су пренета на рачун буџета града Ваљева изводом 

број 112 од 16.06.2017. године као Текући наменски 

трансфери од Републике у корист нивоа града, 

повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за 1.400.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 1.400.000 динара 

на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, извор финансирања 07, у билансу 

прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 1.400.000 динара, 

раздео 4, глава 31-Завод за заштиту споменика, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, уводи се економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

1.400.000 динара. 

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

финансирање Пројекта ``Археолошко истраживање 
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утврђења Јеринин град, Бранговић``и Пројекта`` 

Археолошко истраживање позноантичког комплекса 

Анине,Лајковац``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-598/17-06 

Датум:30.06.2017. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

173.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, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

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

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. 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 451-04-1139/2017-02 која 

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 114 од 20.06.2017. године као Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, повећати укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за 400.000 динара.  

2.Увећати укупне приходе за износ 400.000 динара на 

позицији економска класификација 733144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 400.000 динара, 

раздео 4, глава 30-Народни музеј, програм 13, 

Пројекат-``Музејска презентација живе занатске 

активности у ваљевском крају``, функционална 

класификација 820, економска класификација 421-

Стални трошкови износ 11.520 динара, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ 28.600 

динара, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ 100.000 динара, 

економска класификација 426-Материја износ 52.380 

динара, економска класификација 512-Машине и 

опрема износ 207.500 динара. 

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

суфинансирање пројекта ``Музејска презентација 

живе занатске активности у ваљевском крају`` 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Број:40-600/17-06 

Датум:30.06.2017. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

 

_________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

168. Одлука о успостављању сарадње између Града Ваљева, Република Србија и 

Општине Менконико, Република Италија 
1 

169. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-599/2017-06 1 

170. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-601/2017-06 2 

171. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-533/ 

17-06 
2 

172. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-598/ 

17-06 
2 

173. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-600/ 

17-06 
3 
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