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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

349.На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 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 (''Службени гласник града Ваљева'', број 6/17), на 

предлог начелника Градске управе града Ваљева, Градско веће града Ваљева на седници одржаној 29.11. 2018. 

године, усвојило је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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, број 110-26/18-

01/2 од 12. 09. 2018. године и број 110-35/18-01/2 од 01.11.2018.године у глави IV „СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ 

МЕСТА“ у члану 17. табела прва мења се и гласи: 

 

  

 
Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 

Службеник на положају – II група 1 

Службеници извршиоци 236 

Самостални саветник 45 

Саветник 74 

Млађи саветник 41 

Сарадник 18 

Млађи сарадник 2 

Виши референт 49 

Референт 0 

Млађи референт 7 

Укупно: 238 



Страна 2 Службени гласник града Ваљева 10.  децембар  2018. године Број 19 

 

Намештеници Број намештеника 

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 4 

Укупно: 25 

  
У Глави V „Радна места у Градској управи“ у делу: ''Одељење за заједничке послове'' табела се мења и гласи: 

37 запослених 

„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 

 

У Глави V „Радна места у Градској управи“ у делу: ''Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних 

прихода '' табела се мења и гласи: 

14 запослених 

„ 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 3 

Саветник 4 

Млађи саветник 2 

Сарадник 1 

Виши референт 4 

„ 

- У Одељењу за заједничке послове радно место: „Руководилац Одељења за заједничке послове'' мења се и 

гласи: 

„ 

 

Назив радног места: Руководилац Одељења за заједничке послове 

Звање: Самостални саветник 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број 

службеника  

Шеф Одсека за људске ресурсе самостални саветник 1 

Економско – финансијски послови млађи саветник 1 

Шеф Службе за канцеларијске и биротехничке послове сарадник 1 

Руководилац Групе за одржавање и обезбеђење виши референт 1 

Звање Број запослених 

Самостални саветник 2 

Саветник 1 

Млађи саветник 1 

Сарадник 1 

Виши референт 8 

Намештеник-IV 18 

Намештеник-V 2 

Намештеник VI  4 
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Руководилац Групе за превоз моторним возилима виши референт 1 

Послови за информисање 

 

виши референт 1 

Послови радног места: 

Организује рад Одељења и руководи извршавањем послова и задатака; врши распоред послова на унутрашње 

организационе јединице и извршиоце; одређује рокове за извршење послова и врши контролу над њиховим 

извршењем; даје упутства за законито, ефикасно и стручно извршење послова; стара се о стручном оспособљавању и 

усавршавању запослених; сарађује са другим одељењима у Градској управи; Дефинише радне циљеве и спроводи 

поступак оцењивања службеника у Одељењу. Анализира рад (успешност) свих запослених најмање једном 

годишње, разговара о индивидуалном раду са сваким запосленим и даје предлог начелнику Градске управе за 

оцењивање запослених у Одељењу 

Учествује у изради нацрта нормативних аката из надлежности органа Града из области које су Одлуком о градским  

управама  прописане као надлежност Одељења; координира послове у поступку израде истих; иницира измену 

постојећих или доношење нових нормативних аката из области прописаних као надлежност Одељења; учествује у 

изради појединачних аката највећег степена сложености у областима из надлежности Одељења 

Припрема предлог финансијског плана за одређену буџетску годину и прати извршење исте 

Стара се о правилној и правовременој припреми плана јавних набавки и прати извршење уговора из надлежности 

Одељења, одговоран је за благовремено иницирање покретања поступка јавних набавки 

Припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из надлежности Одељења; 

предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасније и  успешније обављање активности из надлежности 

Одељења; даје мишљења у вези са применом прописа  и  општих аката из надлежности Одељења; учествује у 

својству известиоца на седницама органа Града, по питањима из делокруга рада Одељења 

Даје упутства, израђује и предлаже писане поступке и процедуре за ФУК и предлаже обим овлашћења запослених 

Учествује у изради критеријума за анализу ризика, прати и благовремено доставља извештаје о уоченим ризицима, 

развија алате за управљање и надзор у Одељењу, управља ризицима 

Води састанке и учествује у раду интерних радних група и радних тела 

Предлаже покретање дисциплинског поступка, упућивање запослених на службени пут, стручно усавршавање и 

оспособљавање, прерасподелу радног времена, увођење рада дужег од пуног радног времена, период коришћења 

одмора и одсуства, напредовања и награде 

Прима странке 

Успоставља континуитет обављања послова (у случају одсуства запосленог, промене процедура, више силе и сл.)  

Компетентност: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским 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 и најмање 5 година радног искуства у струци 

 

- У Одељењу за заједничке послове радно место: „Шеф службе за канцеларијске и биротехничке послове'' 

мења се и гласи: 

„ 

Назив радног места Шеф службе за канцеларијске и биротехничке послове  

Звање: Сарадник 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за заједничке послове 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Послови дактилографа намештеник – пета врста радног места 1 

Послови умножавања материјала намештеник – четврта врста радних 

места 

2 

Руководилац групе за послове писарнице виши референт 1 

Послови радног места: 

Руководи радом Службе, распоређује послове на непосредне извршиоце, прати извршавање истих, прати и 

примењује законске прописе из делокруга Службе; Дефинише радне циљеве и спроводи поступак оцењивања 

службеника у Служби 

Припрема податаке и документацију и учествује у изради делова нацрта аката из области канцеларијских послова 
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(решење о начину вођења канцеларијског пословања преко писарнице, образовању комисије за излучивање 

безвредног регистратурског материјала, захтева за добијање сагласности за израду печата, комисије за уништавање 

печата итд.) 

Стара се о ажурности података и правовременој дистрибуцији документације и утврђује стање у области 

канцеларијског пословања 

Води евиденцију стручног усавршавања и помаже у стручном усавршавању службеника и намештеника запослених 

у Служби 

Саставља извештаје о канцеларијском пословању за потребе органа града, инспекција, ревизије итд. и стара се о 

роковима који се односе на канцеларијске послове 

Припрема делове мишљења и одговора о правилној примени законских и других прописа из делокруга Службе и 

врши израду дела финансијског плана који се односи на Службу 

Контролише и евидентира исправност поступања и чувања архивске грађе у архивском депоу и израђује извештаје о 

стању архивске грађе као и уверења и потврде о чињеницамка које се односе на канцеларијске послове 

Обавља послове стручних или процедуралних питања користећи посебна знања и вештине и пружа стручну 

подршку у ажурирању документације 

Врши послове који се односе на евиденцију печата, израду и уништавање истих, као и евиденцију присуства на раду 

запослених у Служби 

Врши попуњавање путних налога за службена путовања за запослене и води књигу путних налога 

Припрема и израђује решења о попису имовине и обавеза и прати реализацију уговора о стипендирању деце 

преминулих радника 

Компетентност: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на сновним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и 

најмање 3 године радног искуства у струци 

„ 

 

- У Одељењу за заједничке послове из Служби за канцеларијске и биротехничке послове брише се радно место 

„Послови за информисање“ 

 

- У Одељењу за заједничке послове радно место: „Руководилац Групе за послове писарнице'' мења се и гласи: 

 

Назив радног места: Руководилац Групе за послове писарнице  

Звање: Виши референт 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Службе за канцеларијске и биротехничке послове 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Послови пријема и завођења поднесака   виши референт 1 

Послови експедиције поште   виши референт 1 

Послови архивирања предмета и аката   виши референт 1 

Послови архивирања предмета и аката   намештеник – четврта врста радног 

места 

1 

Послови курира I намештеник - четврта врста радног 

места 

2 

Послови курира II намештеник - шеста врста радног места 3 

Послови курира III 

 

намештеник – пета врста радног места 1 

Послови радног места: 

Руководи радом Групе, распоређује послове на непосредне извршиоце, прати извршавање истих, прати и примењује 

законске прописе из делокруга Групе; Дефинише радне циљеве и спроводи поступак оцењивања службеника у 

Групи 

Административни и технички послови пријема, класификације предмета за потребе органа града, завођења и 

контроле исправности и комплетности примљених поднесака и прилога и пружање помоћи странкама при 

попуњавању одговарајућих образаца и захтева 

Заводи фактуре у књигу рачуна 

Води роковник предмета 
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Прикупља, сређује и врши обраду података у систему за рачунарско праћење докумената 

Стара се о рационалној потрошњи канцеларијског материјала 

Помаже у архивирању предмета који су компјутерски заведени 

Издаје потврде, документа ради остваривања права заинтересованих страна 

Води еведенцију присуства на раду и саставља извештаје о раду за запослене у писарници и исте доставља шефу 

службе 

Компетентност: Средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци 

„ 

 

- У Одељењу за заједничке послове после радног места „Економско-финансијски послови“ уноси се радно 

место „Послови за информисање“ 

- У Одељењу за заједничке послове радно место „Послови за информисање“мења се и гласи: 

„ 

Назив радног места: Послови за информисање  

Звање: Виши референт 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за заједничке послове 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

   

Послови радног места: 

Послови обавештавања странака о остваривању њихових права и дужности у органима града 

Послови упућивања странака у надлежна Одељења 

Послови пружања помоћи приликом попуњавања формулара 

Припрема и издаје све врсте стандардних образаца странкама 

По потреби пријем и завођење аката и предмета 

Припрема прописане извештаје из области делокруга рада 

Компетентност: Средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци 

„ 

 

- У Одељењу за заједничке послове радно место „ Руководилац групе за одржавање и обезбеђење „мења се и 

гласи: 

 

Назив радног места: Руководилац групе за одржавање и обезбеђење  

Звање: Виши референт 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Одељења за заједничке послове 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Послови економа виши референт 1 

Послови одржавања намештеник – четврта врста радног 

места 

1 

Послови телефонисте намештеник - четврта врста радног 

места 

1 

Послови за угоститељске услуге намештеник - четврта врста радног 

места 

1 

Кафе кувар – конобар намештеник - четврта врста радног 

места 

2 

Послови радног места: 

Организује и усмерава рад Групе. Дефинише радне циљеве и спроводи поступак оцењивања службеника у Групи 

Организује спровођење заштитних мера од пожара у складу са Правилником о заштити од пожара 
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Прикупља документацију из области безбедности и здравља на раду и исту доставља лицу задуженом за безбедност 

и заштиту на раду 

Обавља послове из области осигурања имовине 

Учествује у изради финансијског плана из своје надлежности за потребе Одељења 

Поступа по мерама наложеним од стране лица задуженог за безедност и заштиту на раду 

Контролише потрошњу енергената у просторијама органа града као и рачуне истих 

У складу са Уредбом од ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начином вршења 

послова њихове заштите („Сл. гл. РС“ број 98/2016) одговорно је лице за спровођење организационих мера заштите. 

Компетентност: Стечено средње образовање техничког смера, положен испит за рад у органима 

државне управе, положен испит за раднике који раде на пословима заштите од пожара, 

најмање пет година радног искуства у струци  

 

- У Одељењу за заједничке послове радно место: „Послови курира II ''„ у звању „намештеник – шеста врста 

радних места“ у делу „Број извршилаца“ број“1“ замењује се бројем „3“. 

 

- У Одељењу за заједничке послове после радног места: „послови курира II'' додаје се ново радно место и 

гласи: 

 

Назив радног места: Послови курира III 

Врста радног места: Намештеник – пета врста радних места 

Број извршилаца: 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац Групе за послове писарнице 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

   

Послови радног места: 

Технички и најједноставнији пратећи послови разношења и уручивања поште и пошиљки 

Односи службене пошиљке на пошту 

Доставља позиве,решења и друга акта из надлежности органа града као и материјале за седнице органа града 

Врши непосредну доставу по интерним књигама 

Врши непосредно хитну доставу по налогу руководиоца групе 

Послови преузимања архивске грађе од обрађивача и достављање исте, раднику задуженом за послове архивирања 

Компетентност: Образовање за рад у трајању од две године, односно основно образовање са стеченом 

или признатом стручном оспособљеношћу I или II стручне спреме 

 

- У Одељењу за заједничке послове брише се радно место „Послови одржавања чистоће I „ и радно место 

„Послови одржавања чистоће II“. 

 

- У Одељењу за послове органа града „Радно место за пријем грађана“ мења се и гласи: 

„ 

Назив радног места: Радно место за пријем грађана 

Звање Сарадник 

Број извршилаца 1 

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Шеф Одсека за скупштинске и нормативне послове 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

   

Послови радног места: 

Врши мање сложене стручне послове који се односе на пријем и обраду захтева грађана за пријем код функционера 

органа Града и начелника Градске управе; прикупља и обрађује потребну документацију; у сарадњи са лицем које 

прима грађане на разговор организује пријем грађана; пружа стручну помоћ лицима која врше пријем грађана; води 

белешке о извршеним пријемима грађана и сачињава дописе органима и институцијама; припрема извештаје; 

сарађује са другим одељењима Градске управе у оквиру послова радног места; 

Саставља и електронским путем доставља одговоре на питања упућена Градоначелнику на сајту Града; у циљу 

сачињавања одговора прибавља потребну документацију и информације од надлежних органа и институција; 
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Врши чување документације настале у раду; израђује извештаје и информације из своје надлежности. 

“ 

- У Одељењу за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода радно место „Шеф Одсека за 

утврђивање и контролу изворних прихода“ мења се и гласи: 

 „ 

Назив радног места: Шеф одсека за утврђивање и контролу изворних прихода 

Звање Самостални саветник 

Број извршилаца  

Назив непосредно 

надређеног радног места: 

Руководилац одељења 

Назив непосредно подређеног радног места: Звање Број службеника  

Порески инспектор канцеларијске контроле Саветник 1 

Радно место утврђивања локалних јавних прихода и 

других облика накнаде 

Виши референт 3 

Послови утврђивања локалних јавних прихода Млађи саветник 2 

Радно место евиденције и контроле пореских 

обвезника 

Сарадник 1 

Послови радног места : 

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

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

-Врши распоред послова на непосредне извршиоце и стара се о правилном распореду, законитом и ажурном 

обављању послова 

-Припрема предлог финансијског плана 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 јавним расправама у поступку припреме нацрта, односно предлога одлука и предлога других прописа за 

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

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

-Организује благовремено и законито извршавање послова утврђивања и контроле изворних прихода и других 

облика накнаде за које није прописано да их утврђује сам обвезник 

-Организује и прати достављање решења о утврђивању обавезе плаћања изворних прихода и других облика накнаде 

и књижење задужења и уплата у књиговодству за изворне приходе и друге облике накнаде, организује и прати 

извршавање послова канцеларијске и теренске контроле изворних прихода и других облика накнаде, 

-Непосредно организује и учествује у изради методолошких упустава у вези пријема и обраде пореских и других 

пријава, канцеларијске и теренске контроле изворних прихода и других облика накнаде, пружа стручну помоћ 

обвезницима 

-Опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и обраду , књижење, канцеларијску 

и теренску контролу изворних приходаи других облика накнаде, организује, учествује у изради свих извештаја у 

вези утврђивања и контроле изворних прихода и других накнада 

-Прати благовремено и законито извршавање послова у вези распореда наплаћених изворних прихода и других 

облика накнаде, 

-Организује и учествује у дефинисању начина књижења 

-Непосредно организује и учествује у пословима праћења тачности и ажурности књиговодства, 

-Води првостепени поступак по поднетим жалбама и приговорима пореских обвезника, 

-Води поновни поступак по поништеним управним актима 

-Пружа потребну стручну помоћ и активно учествује у решавању спорних питања у појединим контролама, 

-Израђује нацрте писаних поступака и процедура за ФУК и предлаже обим овлашћења запослених, 

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

-Предлаже руководиоцу одељења требовање потрошног материјала за рад одсека, 

-Подноси извештај о раду руководиоцу одељења, сарађује са другим организационим јединицама, 

-Предлаже руководиоцу одељења успостављање одговарајућег континуитета обављања послова у сваком тренутку 

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

-Учествује у раду интерних радних група и других радних тела, 

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

одсуства, 

Компетентност: Стечено високо образовање из области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 

студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни 

испит и најмање три године радног искуства у струци. 
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-Учествује у реализацији свих пројеката који се односе на надлежност одсека 

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

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

-Прати и благовремено доставља извештаје о уоченим ризицима, 

-Израђује, и ажурира прописане евиденције из надлежности одсека, 

-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, 

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

начелника одељења, 

-Дужан је да у оквиру свог радног места поступа у складу са законом, правилима струке и кодексом понашања као и 

да предузме све радње у оквиру своје надлежности које омогућавају правним и физичким лицима да остваре своја 

законом и другим прописом гарантована права и интересе 

-Прати прописе из делокруга рада Одсека, 

-Уноси и обрађује податке из свог делокруга за потребе ГИС-а, 

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

-Израђује извештај о раду 

-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  

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

-Врши распоред послова на непосредне извршиоце и стара се о правилном распореду, законитом и ажурном 

обављању послова 

-Дефинише радне циљеве за запослене у свом Одсеку и спроводи поступак оцењивања 

-Припрема предлог финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину и прати 

извршење истог из надлежности одсека 

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области правне или 

економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама,специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким  струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама 

на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 5 

година. 

 

“ 

У Одељењу за за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода, радно место „Послови утврђивања 

локалних јавних прихода „у звању „млађи саветник“ у делу „Број извршилаца“ број“1“ замењује се бројем „2“. 

 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли града Ваљева. 

 

Овај Правилник објавити на званичној интернет страници града Ваљева www.valjevo.rs и у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број: 110-42//2018-01/2 

Датум: 29.11.2018.године 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р.

http://www.valjevo.rs/
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250.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 активност 1102-0008, 

функционална класификација 630, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``207.500.000``мења се износом ``196.750.000``, 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, извор финансирања 01, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``3.608.500`` мења се износом ``14.358.500``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1209/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

251.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 03.12.2018. 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 0401, програмска класификација 0401-0004, 

функционална класификација 510, економска 

класификација 511-Зграде и грађевински објекти 

износ ``20.500.000``мења се износом ``18.500.000``; 

програм 0602, програмска класификација 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``40.635.000``мења се износом ``42.635.000``, 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1228/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

252.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 26.11.2018. 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 ’’3.500.000’’ 

динара за пројекат Изградња ОШ Милован Глишић. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, пројекат 2002-П1:Изградња ОШ 

Милован Глишић, функционална класификација 912, 

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ од ’’3.500.000’’ динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1199/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

253.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 26.11.2018. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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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 ’’10.750.000’’ 

динара Градску управу. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 416-Награде бонуси и остали расходи 

износ ``250.000``; програм 0602, програмска 

активност 0602-0001, функционална класификација 

130, економска класификација 472-Накнаде из буџета 

износ ``400.000``; програм 1102, програмска 

активност 1102-0001, функционална класификација 

640, економска класификација 512-Машине и опрема 

износ ``6.000.000``; програм 0701, програмска 

активност 0701-0002, функционална класификација 

350, економска класификација 512-Машине и опрема 

износ ``2.500.000``; глава 4-Центар за социјални рад, 

програм 0901, програмска активност 0901-0001, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 4631-472-Накнаде из буџета износ 

``1.500.000``, економска класификација 4631-421-

Стални трошкови-птт износ ``100.000``. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1217/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

254.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 03.12.2018. 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 

’’1.600.000’’ динара Градској управи. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``1.600.000``. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-1229/2018-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

255.На основу члана 44. Закона о локалној 

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

83/14 – др.закон, 101/16 – др.закон и 47/18) и члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева``број 1/17 - пречишћен текст), Градоначелник 

града Ваљева дана 28.11.2018. године даје: 

 

ИСПРАВКУ 

ОДЛУКЕ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.У Одлуци о промени апропријације број 40-1162/18-

06 од 15.11.2018 године врши се исправка која гласи:  

 

-У тачки 1. уместо: 

 

„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 ``196.750.000``, 

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“.  

 

треба да стоји: 

 

„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``,  

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``3.608.000``мења се 

износом ``7.108.000“. 

2.Остали делови Одлуке о промени апропријације 

број: 40-1162/18-06 од 15.11.2018.године остају 

непромењени. 

3.Ову исправку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

4.Ову исправку објавити у «Службеном гласнику 

града Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-1218/18-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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256.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 03.12.2018. године, 

доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање редовног 

рада политичких субјеката у периоду 01.12.2018. 

године – 31.12.2018. године 

 

1. Исплата средстава за период 01.12.2018.год.-

31.12.2018.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 децембар Исплата12/2018 

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: 40-1227/2018-01 

Датум: 03.12.2018. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

_________________ 
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10 
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