
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХIX    БРОЈ  17 

 

19.  новембар  2018. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

314. На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/16,113/17 и 113/17-други закон), члана 5. Уредбе о критеријумима за разврставање 

радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/2016 и 113/17-други закон), члана 4. Уредбе о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 88/16), члана 32. Одлуке о градској управи града Ваљева 

(''Службени гласник града Ваљева'', број 14/17), члана 32. Одлуке о заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина (''Службени гласник града Ваљева'', број 13/18-пречишћен текст), члана 

13. Одлуке о оснивању Службе интерне ревизија града Ваљева број 011-64/2012-01 од 12.12.2012. и члана 14. 

Одлуке о оснивању Службе буџетске инспекције града Ваљева број 011-56/2017-01 од 09.06.2017.године (''Службени 

гласник града Ваљева'', број 6/17), на предлог начелника Градске управе града Ваљева, Градско веће града Ваљева 

на седници одржаној 01. 11. 2018. године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ВАЉЕВА, ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ, МИОНИЦА И ОСЕЧИНА, СЛУЖБИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА 

ВАЉЕВА И СЛУЖБИ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, Служби интерне ревизије града 

Ваљева и Служби буџетске инспекције града Ваљева број 110-20 /2018-01/2 од 04. 07. 2018. године и број 110-26/18-

01/2 од 12. 09. 2018. године у глави IV „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА“ у члану 17. табела прва мења се 

и гласи: 

 

У Правилнику су систематизована следећа радна места: 

  

 
Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 

Службеник на положају – II група 1 

Службеници извршиоци 235 

Самостални саветник 45 

Саветник 74 

Млађи саветник 40 

Сарадник 18 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 49 

Референт 0 

Млађи референт 7 

Укупно: 237 

Намештеници Број намештеника 
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Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 18 

Пета врста радних места 3 

Шеста врста радних места 5 

Укупно: 26 

  
У Глави V „Радна места у Градској управи“ у делу: ''Одељење за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и 

заштиту животне средине'' табела се мења и гласи: 

 

25 запослених 

„ 

 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 5 

Саветник 11 

Млађи саветник 6 

Виши референт 1 

Млађи референт 1 

Намештеник-V 1 

                                                                            „ 

 

- у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине радно место: ''Шеф 

Одсека за озакоњење'' мења се и гласи: 

'' 

 

Назив радног места: Шеф Одсека за озакоњење 

 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне 

средине 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника 

Радно место за правне послове озакоњења Млађи саветник 1 

Радно место за послове урбанизма и озакоњења Млађи саветник 1 

Радно место за канцеларијске послове у области 

озакоњења 

Млађи референт 1 

 

Послови радног места: 

Организује рад Одсека и руководи извршавањем послова и задатака, пружа стручна упутства, координира, 

организује и надзире рад извршиоца у поступку издавања аката из надлежности Одсека; 

Доноси решења у управним стварима у првостепеном управном поступку из надлежности Одсека, а на основу 

овлашћења Начелника управе; 

Координира поступак спровођења озакоњења у складу са Законима и подзаконским актима; пружа стручну помоћ 

правним и физичким лицима; 

Припрема извештаје и информације о стању у области своје надлежности, пружа стручну помоћ у поступку 

издавања аката из надлежности Одсека; непосредно учествује у изради сложенијих аката из области озакоњења, 

непосредно учествује и обавља послове већег степена сложености; 

Дефинише стратешке, оперативне и радне циљеве одсека и спроводи поступак оцењивања службеника у својој 

организационој јединици; учествује у радним групама за израду нацрта одлука и аката из делокруга Одељења и 
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Градске управе 

Врши координацију, остварује редовне контакте са јавним предузећима и другим државним органима у вези са 

обављањем послова Одсека и обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелникиа градске управе. 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из области архитектура или правне науке, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих 

примера из праксе у области урбанизма које се стиче радним искуством у струци од 

најмање пет година, вештина да се при решавању сложених стручних проблема 

стечена знања стваралачки примене. 

 

-''радно место за канцеларијске послове у области озакоњења'' мења се и гласи : 

 

'' 

Назив радног места: Радно место за канцеларијске послове у области озакоњења 

 

Звање Млађи референт 

Број извршилаца 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за озакоњење 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника 

   

 

Послови радног места: 

Обавља послове пописа аката, отпрему и пријем аката у склопу спровођења озакоњења и архивирање  

Обавља послове пријема, доставе и евидентирања поште; израђује записнике на којима се разматра материја из 

надлежности Одељења; 

Унос података из области урбанизма, грађевинарства и озакоњења за потребе ГИС-а; обавља и друге послове по 

налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења. 

 

Компетентност: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног, грађевинског 

или архитектонског смера, познавање једноставних метода рада и поступака, положен 

државни стручни испит као и вештина да се стечена знања примене.  

 

- у Одељењу за инспекцијске послове, радно место „шеф Одсека за инспекцијски надзор“ мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

 

Звање: Самостални саветник 

Број извршилаца: 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове 

 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Руководилац групе за комуналне послове саветник 1 

Грађевински инспектор саветник 2 

Инспектор за путеве и јавни превоз саветник 2 

Инспектор за заштиту животне средине саветник 2 
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Туристички инспектор млађи саветник 1 

Спортски инспектор самостални саветник 1 

Послови надзора у области спорта млађи саветник 1 

Просветни инспектор самостални саветник 1 

Послови надзора у области просвете саветник 1 

Послови извршења саветник 1 

Послови извршења сарадник 1 

Извршилац виши референт 1 

Административни послови виши референт 1 

 

Послови радног места: 

Организује, усмерава, делегира, кординира, обједињава рад Одсека и руководи извршењем послова и задатака 

Обезбеђује благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада Одсека 

Врши распоред послова на непосредне извршиоце и стара се о правилном распореду законитом и ажурно обављању 

послова  

Врши контролу рада непосредних извршилаца, пружа потребну стручну помоћ  

Организује и надзире спровођење извршења изречених мера. 

Обавља најсложеније послове из делокруга Одсека. 

Учествује у припреми плана инспекцијског надзора из делокруга Одсека 

Учествује у изради контролних листа из делокруга Одсека. 

Предлаже руководиоцу одељења успостављање одговарајућег континуитета обављања послова у сваком тренутку 

(тј.случају одсуства запосленог, промене процедура, више силе и сл.) 

Иницира прерасподелу радног времена, увођење рада дужег од пуног радног времена,период коришћења одмора и 

одсуства  

Обавештава руководиоца одељења о свим случајевима кршења контроле, односно одступања од утврђених 

процедура у изузетним околностима документује, оправдава и одобрава одступања на одговарајућем нивоу пре 

самог предузимања датих радњи. Израђује нацрте писаних поступака и процедура за ФУК-у, и предлаже обим 

овлашћења запослених 

Прати и благовремено доставља извештаје о уоченим ризицима 

Подноси извештај о раду руководиоцу одељења 

Израђује извештај о раду. 

Уноси и обрађује податаке из свог делокруга за потребе ГИС-а  

Учествује у припреми предлога финансијског плана Одељења у поступку доношења Одлуке о Буџету за одређену 

буџетску годину и прати извршење истог из надлежности одсека  

Предлаже израду стратешких докумената као и мере за унапређење стања у области из надлежности одсека,  

Учествује у обављању послова дефинисања потреба, односно задатка за израду аката из надлежности одсека, 

Учествује у јавним расправама у поступку припреме нацрта, односно предлога одлука и предлога других прописа за 

које је обавезна јавна расправа из надлежности одељења у одсуству руководиоца одељења 

Стара се о тачној и правовременој припреми плана јавних набавки из надлежности одсека 

Учествује у припреми плана јавних набавки 

Прати реализацију уговора и временско трајање истих, одговара за благовремено иницирање поступака јавних 

набавки из надлежности одељења 

Координира управне послове и обезбеђује примену уједначене праксе при поступању у управним стварима 

Израђује и потписује појединачне управне акте и друге појединачне акте у складу са законом и датим овлашћењима  

Прати прописе из делокруга рада Одсека, иницира покретање кривичног поступка подношењем кривичних пријава 

Систематично прати регистровану, приспелу и отпремљену пошту у циљу праћења рокова и ажурног архивирања 

Предлаже руководиоцу одељења требовање потрошног материјала за рад одсека стара се о ефикасној и ажурној 

евиденцији предмета;израђује, и ажурира прописане евиденције из надлежности одсека 

Чува службене списе и податке у складу са прописима који регулишу област из надлежности одсека  

Сарађује са другим организационим јединицама. 

Учествује у раду интерних радних група и других радних тела 

Учествује у реализацији свих пројеката који се односе на надлежност одсека 

Учествује у својству известиоца на седницама органа града о питањима из делокруга рада одсека у одсуству 

начелника одељења 

У оквиру свог радног места поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом понашања и предузима све 

радње у оквиру своје надлежности које омогућавају правним и физичким лицима да остваре своја законом и другим 

прописом,гарантована права и интересе 

Самосталан је у раду, ограничен је једино општим усмерењима и општим упутствима руководиоца Одељења и 

начелника управе. 

Извршава и друге налоге непосредног руководиоца у складу са законом. 

за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику управе . 
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Компетентност: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља Друштвених-хуманистичких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академских студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четри године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен стручни испит за рад у органима државне управе и испит за 

инспектора, положен возачки испит Б категорије најмање 5 година радног искуства у 

струци и најмање 5 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора.  

 

- после радног места: ''Послови извршења' додаје се радно место: ''Послови извршења'' у звању „сарадник“ 

које гласи: 

 

Назив радног места: Послови извршења 

 

Звање: сарадник 

Број извршилаца: 1 

 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

   

 

Послови радног места: 

Прати извршење извршних или коначних решења из делокруга Одељења и учествује у спровођењу поступка 

извршења; Обавља послове организације извршења и пружа стручну подршку у обављању послова организације 

извршења; сачињава записник; Уручује странкама решења или закључке из делокруга Одељења. 

Даје обавештења, информације и упутства непосредним извршиоцима која се односе на извршење решења; Сарађује 

са инспекторима, другим органима и 

организацијама у циљу ефикасног обављања послова; По потреби предузима активности у циљу обезбеђења 

присуства полиције и комуналне полиције код извршења решења 

Припрема податке и информације од значаја за поступак извршења 

Води ажурне евиденције о извршеним решењима грађевинских и других инспектора,  

Води ажурне евиденције о захтевима странака за уклањање објеката 

Квартално доставља сачињене евиденције лицу одговорном за сачињавање Програма уклањања објеката 

Обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области извршног поступка 

Даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о кретању предмета; 

Прикупља податке у циљу праћења стања у области извршног поступка 

Прикупља податке неопходне за израду анализа,извештаја и пројеката 

Прати прописе из области извршног поступка 

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења 

 

Компетентност: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног 

искуства у струци. 

 

- радно место ''Руководилац групе за послове комуналне инспекције'' мења се и гласи:  

„ 

Назив радног места: Руководилац групе за послове комуналне инспекције 

 

Звање: Саветник 

Број извршилаца: 1 
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Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за инспекцијски надзор 

 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Послови комуналног инспектора саветник 2 

Послови комуналног инспектора млађи саветник 2 

Послови комуналног реда млађи сарадник 1 

Послови комуналног инспектора сарадник 4 

Послови ком. инспектора-контролор сарадник 1 

 

Послови радног места: 

Организује и планира рад групе, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у групи; стара се о 

законитом, правилном и благовременом обављању послова у групи;, врши надзор над применом законских и других 

прописа и општих аката 

Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада комуналних организација и поступака грађана, предузетника и 

правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката;  

Врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова 

и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката и јавних површина; Прати јавну хигијену, 

уређење Града, јавних зелених површина, јавне расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, 

снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, кафилерије, 

димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, продају пољопривредних и  

других производа ван пијачног простора, уређење градилишта, раскопавање улица и других јавних површина, 

лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене;  

Врши контролу истицања пословног имена и радног времена  

Доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

Подноси пријаве за прекршаје односно изриче прекршајни налог,подноси пријаву за привредни преступ и кривичну 

пријаву; предузима и друге прописане мере предвиђене законом; 

Предузима мере за уклањање ствари и предмета са јавних површина  

Води првостепени поступак и израђује првостепене управне акте  

Разматра наводе жалбе, одлучује по жалби у границама овлашћења првостепеног органа, односно припрема 

одговоре по жалбама за потребе другостепеног  

Прикупља чињенце и доказе релевантне за израду и вођење поступка  

Учествује у Припреми делова нацрта, односно предлога општих аката из области инспекцијског надзора 

Даје примедбе на нацрте прописа и других аката које припремају други органи а односе се на област инспекцијског 

надзора  

Израђује информације и извештаје о утврђеном стању уз евентуално иницирање одговарајућих мера. 

Сарађује са републичким инспекцијама, комуналном полицијом и другим органима и организацијама у циљу 

ефикаснијег вршења надзора  

Обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и руководиоца Одељења. 

 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовног научног поља 

Друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен стручни испит из Закона о трговини у делу надзора који 

се односи на продају робе ван продајног објекта, , најмање три године радног искуства 

у струци, положен возачки испит Б категорије и најмање 3 година радног искуства на 

пословима инспекцијског надзора. 

 

- У Одељењу за инспекцијске послове радно место: '' Послови комуналног инспектора' у звању 

„сарадник“ у делу:'' Број извршилаца'', број: ''5'', замењује се бројем: ''4''. 

 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли града Ваљева. 
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Овај Правилник објавити на званичној интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs и у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 
 

Градско веће града Ваљева 

Број: 110-35/2018-01/2 

Датум: 01. 11. 2018.године 
 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

 

 

315.На основу члана 173. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 

21/16,113/17 и 113/17-др.закон), Градско веће града 

Ваљева на седници одржаној дана 01. 11. 2018. године 

доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I У Решењу о образовању Жалбене комисије број 112-

231/2017-01/5 од 24.04.2017. године у тачка I у 

подтачки 1. речи „Мирослав Пимић - помоћник 

Градоначелника“ мењају се и гласе: 
 

„1. Мирослав Пимић - дипломирани економиста“ 
 

тачка I подтачка 3. мења се и гласи: 
 

„3.Биљана Ковачевић, дипломирани правник“. 
 

II Брише се тачка V. 
 

III Тачке од VI до IX  постају тачке од V до VIII. 
 

IV Остали делови решења остају непромењени. 
 

V Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

VI Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“ и на званичној интернет презентацији града 

Ваљева. 
 

Градско веће града Ваљева 

Број:112-1015/2018-01/5 
 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић с.р. 
 

316.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17, 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 16.10.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17,16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 2-Фонд за заштиту 

животне средине, програм 0401, програмска 

активност 0401-0001, функционална класификација 

560, извор финансирања 01, економска класификација 

512-Mашине и опрема износ ``2.000.000`` мења се 

износом ``0``; раздео 4, програм 0602, програмска 

активност 0602-0009, функционална класификација 

160, извор финансирања 01, економска класификација 

499-Текућа буџетска резерва износ ``5.956.500`` мења 

се износом ``7.956.500``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1063/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

317.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17, 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 01.11.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17, 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, извор 

финансирања 01, економска класификација 4631-416-

Награде, бонуси и остали расходи износ ``5.295.500`` 

мења се износом ``5.291.500``, економска 

класификација 4631-483-Новчане казне и пенали по 

http://www.valjevo.rs/
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решењу судова износ ``472.000`` мења се износом 

``476.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1116/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

318.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17 и 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 2.11.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17 и 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

глава 1, програм 0602, програмска класификација 

0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација 426-Материјал износ 

``18.650.000``мења се износом ``17.950.000``, 

економска класификација 416-Награде, бонуси и 

остали расходи износ ``4.200.000`` мења се износом 

``4.600.000``, економска класификација 414-Социјална 

давања запосленима износ ``6.500.000``мења се 

износом ``6.800.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1118/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

319.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17 и 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 13.11.2018. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17 и 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, 10-Модерна галерија, глава 

13, програм 1201, програмска класификација 1201-

0001, функционална класификација 820, економска 

класификација  421-Стални трошкови износ 

``700.000``мења се износом ``686.460``, економска 

класификација 415-Накнада трошкова за запослене 

износ ``53.000`` мења се износом ``56.540``, 

економска класификација 422-Трошкови путовања 

износ ``80.000``мења се износом ``90.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1156/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

320.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07, 

83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон), члана 2. и 61. 

Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 

– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16 и 113/17), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 1/17 - 

пречишћен текст), и члана 23. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17 и 16/18), Градоначелник града 

Ваљева дана 15.11.2018. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 14/17 и 16/18) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1102, програмска класификација 1102-0008, 

функционална класификација 630, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``211.000.000``мења се износом ``207.500.000``, 

програм 2002, пројекат 2002-П1:Изградња ОШ 

Милован Глишић, функционална класификација 912, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``7.480.000``мења се износом 

``10.980.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1162/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

321.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 
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142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17, 16/18), 

Градоначелник града Ваљева дана 16.10.2018. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17,16/18), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од 

’’2.000.000’’ динара за ЈКП Топлана.  

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

оквиру раздео 4, глава 2-Фонд за заштиту животне 

средине, програм 0401, програмска активност 0401-

0001, функционална класификација 560, извор 

финансирања 01, уводи се економска класификација 

4512-Капитална субвенција јавним нефинансијским 

предузећима – апропријација ће се користити за 

опремање ЈКП Топлана у износу од 

``2.000.000``динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1062/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

322.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17, 16/18), 

Градоначелник града Ваљева дана 19.10.2018. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17, 16/18), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ’’288.000’’ 

динара за уређење гробног места Љубе Поповића.  

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

оквиру раздела 4 - Градска управа града Ваљева, 

програм 1102, уводи се програмска активност 1102-

0006 Одржавање гробаља и погребне услуге, 

функционална класификација 490, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање у 

износу од ’’288.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваева 

Број: 40-1068/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

323.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17, 16/18), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.10.2018. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17, 16/18), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ’’400.000’’ 

динара Скупштини града за накнаде за рад чланова 

комисије.  

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

оквиру раздела 1- Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 423-

Услуге по уговору у износу од ’’400.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1078/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

324.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17, 16/18), 

Градоначелник града Ваљева дана 26.10.2018. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 
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Ваљева`` број 14/17, 16/18), раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499 – Текућа буџетска 

резерва одобравају се средства у износу од ’’90.000’’ 

динара Скупштини града за трошкове службених 

путовања.  

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

оквиру раздела 1 - Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 422-

Трошкови путовања у износу од ’’90.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1096/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

325.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 –испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17 и 16/18), 

Градоначелник града Ваљева дана 02.11.2018. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’230.000’’ динара 

за ОШ „Милош Марковић`` Доње Лесковице. 

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

оквиру раздела 4, програм 2002, програмска 

активност 2002-0001, функционална класификација 

912, економска класификација 4631-415-Накнаде за 

запослене у износу од ’’130.000’’ динара, економска 

класификација 4631-421-Стални трошкови у износу 

од ’’100.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1119/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

326.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града  Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17 и 16/18), 

Градоначелник града Ваљева дана 02.11.2018. године 

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од ’’700.000’’ динара 

за дотације спортским организацијама.  

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

оквиру раздела 4, програм 1301, програмска 

активност 1301-0001, функционална класификација 

810, економска класификација 481-Дотације 

спортским организацијама у износу од 700.000’’ 

динара 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1120/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

327.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – испр., 63/13, 108/13, 

142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17) члана 

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.1/17-пречишћен текст) и члана 6. Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2018. годину (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 14/17), Градоначелник 

града Ваљева дана 05.11.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2018. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 14/17), раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499 – Текућа буџетска резерва 

одобравају се средства у износу од 640.000 динара на 

име услуга по уговору на разделу Градоначелник. 

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

оквиру раздела 3 - Градоначелник, програм 2101, 

програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, економска класификација 423-

Услуге по уговору. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1125/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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328.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` 14/17, 16/18) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Споразума о коришћењу трансферних 

средстава из буџета Републике Србије за 2018. годину 

за припремни предшколски програм закљученог 

између Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Града Ваљева, број 40-83/2018-09 а која су 

пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 186 од 27.09.2018. године као Текући 

наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’2.844.706’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’2.844.706’’ 

динара на позицији економска класификација 733144 

- Текући наменски трансфер, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’2.844.706’’ 

динара, раздео 4, глава 3 - ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’609.645,03’’ динара, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање износ ’’220.815,04’’ 

динара, економска класификација 426-Материјал 

износ ’’2.014.245,93’’ динара. 

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

остваривање припремног предшколског програма у 

ПУ Милица Ножица. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1048/18-06 

Датум:12.10.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

329.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` 14/17, 16/18) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. 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 451-04-2943/2018-02 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 191 од 04.10.2018. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за „5.797.872” 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „5.797.872” 

динара на позицији економска класификација 733 

144-Текући наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа градова, извор финансирања 07, у 

билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ „5.797.872” 

динара, раздео 4, глава 9-Завод за заштиту споменика 

културе, програм 13, програмска активност 1201-

0003, функционална класификација 820, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

„5.732.872” динара и уводи се економска 

класификација 512-Машине и опрема износ „65.000” 

динара. 

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

финансирање пројекта: „Реконструкција храма 

посвећеног Ваведењу Пресвете Богородице у 

Славковици“ и пројекта „Наставак радова у оквиру 

сликарско – конзерваторске радионице на мобилијару 

цркве Рођење Пресвете Богородице у Богатићу и 

иконостасу цркве Св. Илија у Мачванском 

Прњавору“. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1049/18-06 

Датум:12.10.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

330.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` 14/17, 16/18) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 186 од 27.09.2018. 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 733 144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, извор финансирања 07, у билансу прихода. 
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3.Увећати укупне расходе за износ „300.000” динара, 

раздео 4, глава 12-Абрашевић, програм 13, 

функционална класификација 820, пројекат 1201-П11: 

„Аброфест“ економска класификација 423-Услуге по 

уговору износ „300.000” динара. 

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

финансирање пројекта: „Аброфест“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

Број:40-1050/18-06 

Датум:12.10.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

331.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` 14/17, 16/18) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  
 

1.За износ средстава обезбеђених Уговорима о 

донацијама закљученим између донатора и 

Туристичке организације Ваљево, као добровољни 

трансфер од физичких и правних лица, повећати 

укупан износ текућих прихода и износ текућих 

расхода за “47.000,00“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “47.000,00“ 

динара на позицији економска класификација 744141 

– Текући добтовољни трансфери од физичких и 

правних лица у корист нивоа градова, извор 

финансирања 08, у билансу прихода, средства из 

осталих извора финансирања буџетских корисника. 

3.Увећати укупне расходе  за износ “47.000,00“ 

динара, раздео 4, глава 1-Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, програмска активност 1502-0002, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

’’47.000,00’’ динара. 

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

складу Уговорима донаторству закљученим између 

донатора и Туристичке организације Ваљево. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1097/18-06 

Датум:26.10.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

332.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` 14/17, 16/18) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  
 

1.На основу Одлуке Министра без портфеља 

задуженог за иновације и технолошки развој, 

додељена су средстава Граду Ваљеву и Удружењу за 

истраживање и развој Пословни инкубатор за 

реализцију пројекта «Регионални иновациони стартап 

центар Ваљево». Средства су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводом број 202 од 

19.10.2018. године као Текући наменски трансфери од 

Републике у корист нивоа градова. За износ 

обезбеђених средстава повећати укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за 

„15.741.450,00” динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ „15.741.450,00” 

динара на позицији економска класификација 733 

144-Текући наменски трансфери од Републике у 

корист нивоа градова, извор финансирања 07, у 

билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ „15.741.450,00” 

динара, раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 3, уводи се пројекат 1501-П1: Регионални 

иновациони стартап центар Ваљево, функционална 

класификација 620, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ „5.110.000,00“ динара, 

економска класификација 426-Материјал износ 

„276.200,00“ динара и 512-Машине и опрема износ 

„10.355.250,00” динара. 

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

пројекат: „Регионални иновациони стартап центар 

Ваљево“ а према Уговору закљученим између 

Кабинета министра без портфеља задуженог за 

инивације и технолошки развој, Града Ваљева и 

Удружења за истраживање и развој Пословни 

инкубатор. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1103/18-06 

Датум:29.10.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

333.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 

68/15 – др.закон, 103/15, 99/2016 и 113/17), члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 1/17-пречишћен текст) и члана 14. 

Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` 14/17, 16/18) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2018. годину  
 

1.За износ средстава обезбеђених од закупа, као 

приход од давања у закуп односно на коришћење 

непокретности у државној својини коју користе 

градови и индиректни корисници њиховог буџета, 
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повећати укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за “400.000,00“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “400.000,00“ 

динара на позицији економска класификација 742142 

– Приход од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини коју користе 

градови и индиректни корисници њиховог буџета, 

извор финансирања 04, у билансу прихода, средства 

из осталих извора финансирања буџетских 

корисника. 

3.Увећати укупне расходе за износ “400.000,00“ 

динара, раздео 4, глава 1-Туристичка организација 

Ваљево, програм 4, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 

’’400.000,00’’ динара. 

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

набавку нових тезги. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Број:40-1105/18-06 

Датум:29.10.2018. године 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

334.На основу члана 16. и 17. Закона о финансирању 

политичких активности (''Службени гласник РС'' број 

43/11 и 123/14), члана 49. став 1. тачка 5) Статута 

града Ваљева (''Службени гласник града Ваљева'' број 

1/2017-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2018. годину (''Службени гласник 

града Ваљева'' број 14/2017) и Решења о исплати 

средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.01.2018. године – 31.12.2018. 

године број 40-57/2018-01 од 18.01.2018. године, 

Градоначелник града Ваљева дана 05.11.2018. године, 

доноси, 
 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.11.2018. 

године – 30.11.2018. године 
 

1.Исплата средстава за период 01.11.2018.год.-

30.11.2018.год. за финансирање редовног рада 

политичких субјеката који су освојили мандате 

одборника у Скупштини града Ваљева на изборима 

одржаним дана 24.04.2016.год., а која су планирана 

чланом 9. Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева’’, број 14/2017), у 

разделу 1 – Скупштина, глава 1, програм 16: 

Политички систем локалне самоуправе, програмска 

класификација 2101-0001, економска класификација 

481 – Дотације – политичким странкама ће се вршити 

према следећој табели: 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за новембар Исплата11/2018 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 83.667,00 83.667,00 

СНС-77% 20 64.424,00 64.424,00 

ПУПС-7,7% 2 6.442,50 6.442,50 

НС-7,7% 2 6.442,50 6.442,50 

ПС-3,8% 1 3.179,00 3.179,00 

СДПС-3,8% 1 3.179,00 3.179,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 62.329,00 62.329,00 

СПС-84% 15 52.357,00 52.357,00 

ЈС-11% 2 6.856,00 6.856,00 

СНП-5% 1 3.116,00 3.116,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 19.754,90 19.754,90 

ДС  19.754,90 19.754,90 

Доста је било-5,88% 3 14.962,80 14.962,80 

Укупно 51 180.713,70 180.713,70 
 

2.Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

3.Ово решење доставити: 
 

-Одељењу за финансије, 

-Одељењу за послове органа града и 

-архиви 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1127/2018-01 

Датум: 05.11.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

_________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

314. Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Градској управи града Ваљева, Заједничком 

правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и 

Осечина, Служби интерне ревизије града Ваљева и Служби буџетске 

инспекције града Ваљева 

1 

315. Решење о изменама Решења о образовању Жалбене комисије 7 

316. Одлука о промени апропријације број:40-1063/18-06 7 

317. Одлука о промени апропријације број:40-1116/18-06 7 

318. Одлука о промени апропријације број:40-1118/18-06 8 

319. Одлука о промени апропријације број:40-1156/18-06 8 

320. Одлука о промени апропријације број:40-1162/18-06 8 

321. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1062/2018-

06 
8 

322. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1068/2018-

06 
9 

323. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1078/2018-06 9 

324. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1096/2018-06 9 

325. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1119/2018-06 10 

326. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1120/2018-06 10 

327. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-1125/2018-06 10 

328. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-

1048/18-06 
11 

329. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-

1049/18-06 
11 

330. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-

1050/18-06 
11 

331. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-

1097/18-06 
12 

332. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-

1103/18-06 
12 

333. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину број:40-

1105/18-06 
12 

334. Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.11.2018. године – 30.11.2018. године 
13 
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