
            

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ГРАДА  ВАЉЕВА

ГОДИНА  XL    БРОЈ  1 9. јануар 2019. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ

1. На  основу  члана  49.  Статута  града  Ваљева
(„Службени  гласник  града  Ваљева“,  број  1/17-
пречишћен  текст)  и  члана  5.  став  2.  Одлуке  о
средствима за подстицање програма или недостајућег
дела  средстава  за  финансирање  програма  од  јавног
интереса  које  реализују  удружења („Службени
гласник  града  Ваљева“,  број  20/18), Градоначелник
града Ваљева доноси

БЛИЖА МЕРИЛА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА ОД
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ СРЕДСТВИМА
БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА

  КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

Члан 1.
     Овом одлуком утврђују се ближа мерила за избор
програма од јавног интереса који ће се финансирати
средствима  буџета  града  Ваљева  применом
критеријума из члана 5. став 1. Одлуке о средствима
за  подстицање  програма  или  недостајућег  дела
средстава  за  финансирање  програма  од  јавног
интереса које реализују удружења („Службени глсник
града  Ваљева“ бр.20/2018)  као  и  допунских
критеријума који су специфични за одређену област.

Члан 2.
     Избор  програма  који  ће  се  финансирати
средствима буџета Града врши се применом  ближих
мерила и допунских критеријума који су специфични
за одређену област и то:

Ред.
бр.

Назив критеријума Максималан број бодова по 
појединим критеријумима

1. Референце програма       укупно максимално 
35

1.1. Област у којој се реализује програм 5

1.2. Дужина трајања програма 5

1.3. Број корисника програма 5

1.4. Могућност развијања програма 5

1.5. Одрживост програма 5

1.6. Усклађеност и економичност финансијског плана са 
планираним активностима

5

1.7. Капацитети и ранија искуства носиоца програма 5

2. Циљеви који се постижу укупно максимално 
35

2.1. Обим задовољавања јавног интереса 20

2.2. Степен унапређења стања у области у којој се програм 
спроводи

15

3. Суфинансирање програма из других извора                     укупно максимално 
15

3.1. Сопствени приходи 8

3.2. Буџет Републике Србије, аутономне покрајине или ЈСЛ 
или фондова ЕУ, поклона, донација, легата, кредита и др. 7
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4. Законитост и ефикасност коришћења средстава и 
одрживост ранијих програма                                             

укупно максимално 
15

4.1. Да ли су раније коришћена средства из буџета Града 5

4.2. Да ли су испуњене уговорне обавезе према Граду 10

УКУПНАН МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 
ПО СВИМ КРИТЕРИЈУМИМА

100

Члан 3.
    Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана
објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА
БРОЈ: 011- 1/2019-01

Датум: 09.01.2019.године

Градоначелник града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић, с.р.

2.  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
05.12.2018. 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, 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  411 - Плате,  додаци  и  накнаде
запослених  износ  ``195.794.591`` мења  се  износом
``195.384.591``,  економска  класификација  412
-Социјални  доприноси  на  терет  запослених  износ
``33.537.413`` мења се износом ``33.462.413``, 
програмска класификација  0602-0009,  функционална
класификација  160,  економска  класификација  499
-Текућа  буџетска  резерва  износ  ``893.500`` мења  се
износом ``1.378.500``. 
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

Градоначелник града Ваљева
Број:40-1233/18-06

            Др Слободан Гвозденовић, с.р.

3. 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
05.12.2018.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, 16/18)  мењају  се  следеће
апропријације: 
раздео 4,  глава  1-Туристичка  организација  Ваљево,
програм  1502,  програмска  активност  1502-0001,
средства  из  осталих  извора,  функционална
класификација 473, извор финансирања 04, економска
класификација  423-Услуге  по  уговору  износ
``1.003.286,56``  мења  се  износом  ``953.286,56``,
економска  класификација  523-Залихе  робе  за  даљу
продају износ ``600.000`` мења се износом ``650.000``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

Градоначелник града Ваљева
Број:40-1234/18-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

4. 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
05.12.2018.године донео је:
  

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
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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,  програм  2003, програмска активност  2003-
0001,  функционална  класификација  920, извор
финансирања  01,  економска  класификација  463-511-
Зграде и грађевински објекти износ ``4.718.000`` мења
се  износом  ``4.716.800``,  економска  класификација
463-422-Трошкови  путовања  износ  ``760.000``  мења
се износом ``761.200``;
економска  класификација  463-426-Материјал  износ
``3.219.000`` мења се износом ``3.226.100``, економска
класификација 463-425-Текуће поправке и одржавање
износ ``5.398.000`` мења се износом ``5.390.900``;
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

        Градоначелник града Ваљева
Број:40-1235/18-06

       Др Слободан Гвозденовић, с.р.

5.  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
05.12.2018.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) мењају се следеће апропријације: 
раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 2002,
програмска  активност  2002-0001,  функционална
класификација 912, извор финансирања 01, економска
класификација 463-426-Mатеријал износ ``6.473.000``
мења  се  износом  ``6.518.000``;економска
класификација 463-425-Текуће поправке и одржавање
износ ``14.666.800`` мења се износом ``14.621.800``
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

      Градоначелник града Ваљева
Број:40-1236/18-06

     Др Слободан Гвозденовић, с.р.

6.  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
12.12.2018.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) мењају се следеће апропријације: 
раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 2002,
програмска  активност  2002-0001,  функционална
класификација 912, извор финансирања 01, 
економска  класификација  463-415-Накнаде  за
запослене  износ  ``32.781.000``  мења  се  износом
``32.703.000``;
економска  класификација  463-421-Стални  трошкови
износ ``65.346.000`` мења се износом ``64.527.000``;
економска  класификација  463-422-Трошкови
путовања  износ  ``30.566.000``  мења  се  износом
``30.601.000``; 
економска  класификација  463-424-Специјализоване
услуге  износ  ``1.010.000``  мења  се  износом
``1.050.000``;
економска класификација 463-425-Текуће поправке и
одржавање  износ  ``14.621.800``  мења  се  износом
``15.179.800``;
економска  класификација  463-511-Зграде  и
грађевински  објекти  износ  ``7.685.500``  мења  се
износом ``7.949.500``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

     Градоначелник града Ваљева
Број:40-1268/18-06

      Др Слободан Гвозденовић, с.р.

7. 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
12.12.2018.године донео је:
 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ

1.  Из  средстава  утврђених  Одлуком о  буџету града
Ваљева за  2018.  годину  («Службени гласник  града
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Ваљева»  14/17,16/18)  мењају  се  следеће
апропријације: 
раздео 4,  програм  2003, програмска активност  2003-
0001,  функционална  класификација  920, извор
финансирања  01,  економска  класификација  463-421-
Стални  трошкови  износ  ``42.078.000``  мења  се
износом ``41.658.000``;
економска  класификација  463-422-Трошкови
путовања  износ  ``761.200``  мења  се  износом
``791.200``;
економска класификација  463-423-Услуге по уговору
износ ``2.240.000`` мења се износом ``2.300.000``; 
економска класификација 463-425-Текуће поправке и
одржавање  износ  ``5.390.900``  мења  се  износом
``5.720.900``;
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

Градоначелник града Ваљева
Број:40-1269/18-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

8. 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
17.12.2018.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,  5-Матична  библиотека  Љ.Ненадовић,
програм 1201,  програмска класификација  1201-0001,
функционална  класификација  820,  извор
финансирања  04,  средства  из  осталих  извора,
економска  класификација  411-Плате,  додаци  и
накнаде запослених износ  ``42.000`` мења се износом
``2.000``;  економска  класификација   412-Социјални
доприноси на терет послодавца износ  ``8.000`` мења
се износом ``3.000``; економска класификација  421-
Стални трошкови  износ   ``85.000`` мења се износом
``95.000``;  економска  класификација   423-Услуге  по
уговору  износ   ``1.176.000``  мења  се  износом
``1.212.000``; економска класификација  426-Матерјал
износ  ``252.000``мења  се  износом  ``273.000``;
економска  класификација   482-Порези,  обавезне
таксе,  казне  и  пенали    износ  ``25.000``мења  се
износом  ``6.000``   економска  класификација   512-
Машине  и  опрема  износ  ``229.007,54``мења  се
износом ``226.007,54``.

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

Градоначелник града Ваљева
Број:40-1293/18-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

9. 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
24.12.2018.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  2002,  програмска  активност  2002-0001,
функционална  класификација  912,  извор
финансирања  01,  економска  класификација  463-421-
Стални  трошкови  износ  ``64.527.000``  мења  се
износом ``64.534.500``; економска класификација 463-
511-Зграде и грађевински објекти износ ``7.958.000``
мења се износом ``7.950.500``; 
програм  1501,  пројекат  1501-П1:  Регинални
иновациони  стартап  центар  Ваљево,  функционална
класификација  620,  извор  финансирања  07,
економска  класификација  423-Услуге  по  уговору
износ  ``5.110.000``  мења  се  износом  ``5.210.000``;
економска  класификација  426-Материјал  износ
``276.200`` мења се износом ``251.200`` и економска
класификација  512-Машине  и  опрема  износ
``10.355.250`` мења се износом ``10.280.250``.
2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи
за трезор.
3.  Одлуку  објавити  у  «Службеном  гласнику  града
Ваљева».

       Градоначелник града Ваљева
Број:40-1310/18-06

        Др Слободан Гвозденовић, с.р.

10. 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),
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Градоначелник града Ваљева дана  05.12.2018. 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 485.000
динара  за   раздео  5-Заједничко  правобранилаштво
града Ваљева и општина Љиг,  лајковац,  Мионица и
Осечина  на  име  недостајућих  средстава  за  исплату
плата запослених радника. 
2. Средства из тачке  1. овог решења  књижиће  се у
оквиру раздела 5-Заједничко правобранилаштво града
Ваљева  и  општина  Љиг,  лајковац,  Мионица  и
Осечина, програм 0602, програмска активност 0602-
0004, функционална  класификација  330,  економска
класификација  411-плате,  додаци  и  накнаде
запослених  у  износу  ``410.000``,  економска
класификација  412-Социјални  доприноси  на  терт
послодавца у износу ``75.000``.
3.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

Градоначелник града Ваљева
Број: 40-1237/2018-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

11. 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  12.12.2018. 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 ’’500.000’’
динара  Центру за културу на име организације дочека
Нове године.
2. Средства из тачке  1. овог решења  књижиће  се у
оквиру раздела 4, глава-7 Центар за културу, програм
1201,  пројекат  1201-П5:Дочек  Нове  године,
функционална  класификација  820,  економска

класификација  423-Услуге  по  уговору  у  износу  од
’’500.000’’ динара.
3.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

            Градоначелник града Ваљева
       Број: 40-1266/2018-06

            Др Слободан Гвозденовић, с.р.

12. 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  25.12.2018. 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 28.000
динара  за   раздео  5-Заједничко  правобранилаштво
града Ваљева и општина Љиг, Лајковац, Мионица и
Осечина. 
2. Средства из тачке  1. овог решења  књижиће  се у
раздела 5-Заједничко правобранилаштво града Ваљева
и  општина  Љиг,  Лајковац,  Мионица  и  Осечина,
програм  0602,  програмска  активност  0602-0004,
функционална  класификација  330, економска
класификација  413- Накнаде  у  натури  у  износу  од
28.000 динара
3.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

Градоначелник града Ваљева
              Број: 40-1326 /2018-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

13. 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  27.12.2018.
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, 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 33.000
динара за  раздео 3-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 у износу од 33.000 динара.
3.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

Градоначелник града Ваљева
                Број: 40-1347/2018-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

14. 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  31.12.2018.
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 “50.000“
динара на име трошкова платног промета на разделу
Градске управе.
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  490,  економска
класификација  421-Стални  трошкови  у  износу  од
“500.000“ динара.
3.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

 Градоначелник града Ваљева
Број: 40-1352/2018-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

15. 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  Уговора о суфинансирању пројекта број  451-
04-84/2018-03 закљученог  између  Града  Ваљева  и
Министарства  културе и  информисања  а  која   су
пренета  на  рачун  извршења  буџета  града  Ваљева
изводом  број 251  од  17.12.2018.  године као  Текући
наменски  трансфери  од  Републике  у  корист  нивоа
градова, повећати  укупан износ текућих прихода и
износ текућих расхода за  „7.000.000” динара.
2.  Увећати  укупне  приходе  за  износ  „7.000.000”
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 „7.000.000”
динара,  раздео 4, глава 10-Модерна галерија, програм
13,  пројекат  1201-П15: Траговима  Великана,
функционална  класификација  820, економска
класификација  423-Услуге  по  уговору  износ
„69.294,40” динара  и  економска  класификација  515-
Нематеријална имовина износ „6.930.705,60” динара.
4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
суфинансирање пројекта:  „Траговима Великана“.
5.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

Градоначелник града Ваљева
Број:40-1307/18-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

16. 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.  Средства  из  текуће  буџетске  резерве  Републике
Србије пренета  су на рачун  извршења буџета  града
Ваљева изводом број 260 од  25.12.2018.  године као
Текући ненаменски трансфери од Републике у корист
нивоа  градова. За  износ  обезбеђених  средстава
повећати   укупан  износ  текућих  прихода  и  износ
текућих расхода за  „10.000.000,00” динара.
2.  Увећати  укупне приходе  за  износ „10.000.000,00”
динара на позицији економска класификација 733 141-
Текући ненаменски трансфери од Републике у корист
нивоа  градова,  извор  финансирања  07,   у  билансу
прихода.
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3.  Увећати  укупне  расходе  за  износ „10.000.000,00”
динара, раздео  4-Градска  управа  града  Ваљева,
програм  2,  програмска  активност  1102-0008,
функционална  класификација  630, економска
класификација  511-Зграде  и  грађевински  објекти
износ „10.000.000,00” динара.
4. Средства из тачке 3. овог налога ће се користити за
реализацију пројекта изградње регионалних сеоских
цевовода Дивци,  Веселиновац,  Кланица и Ваљевска
Лозница.
5.  Ово  решење  објавити  у  ``Службеном  гласнику
града Ваљева``.

Градоначелник града Ваљева
Број:40-1335/18-06

Др Слободан Гвозденовић, с.р.

                     _______________________
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С А Д Р Ж А Ј

Број Назив акта Страна

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Ближа мерила за избор програма од јавног интереса који ће се финансирати
средствима буџета града Ваљева које реализују удружења
Одлука о промени апропријације број: 40-1233/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1234/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1235/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1236/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1268/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1269/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1293/18-06
Одлука о промени апропријације број: 40-1310/18-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40-1237/18-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  број: 40-1266/18-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  број: 40-1326/18-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  број: 40-1347/18-06
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  број: 40-1352/18-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 
број: 40-1307/18-06
Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2018. годину 
број: 40-1335/18-06

1

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6

6

Издавач: Скупштина града Ваљева
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