
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  12 

 

26. јул  2019. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

236.На основу члана 29. став 1. тачка 4) и члана 31. 

став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 

управљању ванредним ситуацијама ("Службени 

гласник РС" број 87/18) и члана 57. став 1. тачка 18) 

Статута града Ваљева (''Службени гласник града 

Ваљева'', број 5/19, Градско веће града Ваљева на 

седници одржаној на дан 24.07. 2019. године доноси  

 

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о одређивању овлашћених и 

оспособљених правних лица за заштиту и 

спасавање у граду Ваљеву 
 

Члан 1. 

У Одлуци о одређивању овлашћених и 

оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у 

граду Ваљеву (''Службени гласник града Ваљева'', 

број 14/11, 17/12 и 05/14) у члану 2. у табели у делу 

који се односи на оспособљена правна лица, после 

тачке 8ј. додаје се тачка 8к. која гласи:  
 

рб НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА ДЕЛАТНОСТ СЕДИШТЕ 

Оспособљена правна лица: 

8 к. ПД "Cevas CO" грађевинарство  Лазаревац 

 

Члан 2. 

Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику града Ваљева". 

Градско веће града Ваљева 

Број: 87-247/2019-04/1 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

237.На основу члана 8. Одлуке о радном времену 

("Службени гласник града Ваљева" број 9/17 - 

пречишћен текст), Градско веће града Ваљева, на 

седници одржаној на дан 24.07.2019. године донело је 
 

РЕШЕЊЕ 

О 

ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 
 

1. У периоду у ком се одржава Манифестација 

Тешњарске вечери и то од 02.-10. августа 

2019. године радно време угоститељских 

објеката прописано Одлуком о радном 

времену ("Службени гласник града 

Ваљева" број 9/17 - пречишћен текст) 

продужава се до два часа наредног дана, с 

тим што ноћни барови и дискотеке могу да 

раде од 21 час до 03 часа наредног дана. 

2. Ово решење објавити у "Службеном 

гласнику града Ваљева". 

Градско веће града Ваљева 

Број: 112-626/2019-01/5 
 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
 

238.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), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 
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20/2018 и 11/19), Градоначелник града Ваљева дана 

22.07.2019. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/2018 и 11/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3 – Градоначелник, програм 

2101, програмска активност 2101-0002, функционална 

класификација 110, извор финансирања 01, економска 

класификација 411-Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде) износ ``14.725.000`` мења се 

износом ``14.394.885``; економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``2.635.775`` мења се износом ``2.579.160``; економска 

класификација 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``1.551.000`` мења се износом 

``1.514.475``; економска класификација 415-Накнаде 

трошкова за запослене износ ``250.000`` мења се 

износом ``238.000``; 

раздео 4, глава 8-Модерна галерија, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) износ ``1.659.000`` мења се износом 

``1.989.115``; економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``297.000`` мења се износом ``353.615``; економска 

класификација 465-Остале донације, дотације и 

трансфери износ ``185.000`` мења се износом 

``221.525``; економска класификација 415-Накнаде 

трошкова за запослене износ ``53.000`` мења се 

износом ``65.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-712/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

239.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), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018 и 11/19), Градоначелник града Ваљева дана 

22.07.2019. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` бр. 20/2018 и 11/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 10-Абрашевић, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, економска класификација 421-

Стални трошкови ``1.653.000`` мења се износом 

``1.493.000``; раздео 4, глава 10-Абрашевић, програм 

1201, програмска активност 1201-0003, функционална 

класификација 820, економска класификација 423-

Услуге по уговору ``2.000.000`` мења се износом 

``2.160.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-714/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

240.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), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018 и 11/19), Градоначелник града Ваљева дана 

22.07.2019. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/2018 и 11/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 2-ПУ Милица Ножица, 

програм 2001, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, извор 

финансирања 04, средства из осталих извора, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``1.000.000`` мења се износом 

``990.000``, економска класификација 413-Накнаде у 

натури износ ``0`` мења се износом ``3.000``, 

економска класификација 414-Социјална давања 

запосленима износ ``0`` мења се износом ``1.000``, 

економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, 

казне и пенали износ ``0`` мења се износом ``6.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-723/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

241.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), члана 2. и 

61. Закона о буџетском систему (``Службени гласник 

РС``број 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12,  62/13 
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– испр, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018 и 11/19), Градоначелник града Ваљева дана 

22.07.2019. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 20/2018 и 11/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1 – Туристичка 

организација Ваљево, програм 1502, програмска 

активност 1502-0001, функционална класификација 

473, економска класификација 483-Новчане казне и 

пенали по решењу судова износ ``1.000`` мења се 

износом ``103.000``; економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``1.940.000`` мења се 

износом ``1.838.000``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-721/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

242.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), 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, 113/17, 95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута 

града Ваљева (``Службени гласник града Ваљева``број 

5/19) и члана 23. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

20/2018 и 11/19), Градоначелник града Ваљева дана 

22.07.2019. године донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/2018 и 11/19) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1 – Туристичка 

организација Ваљево, програм 1502, програмска 

активност 1502-0001, функционална класификација 

473, економска класификација 411-Плате, додаци и 

накнада запослених (зараде) износ ``6.350.000`` мења 

се износом ``6.289.900``; економска класификација 

412-Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``1.137.000`` мења се износом ``1.126.500``; економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ``1.000`` мења се износом ``71.600``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-722/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

243.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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града  Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018 и 

11/19), Градоначелник града Ваљева дана 22.07.2019. 

године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18 и 11/19), 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’’ 

динара за социјална давања запосленима и новчане 

казне. 

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

оквиру раздела 4, глава 1 – Туристичка организација 

Ваљево, програм 1502, програмска активност 1502-

0001, функционална класификација 473, уводи се 

економска класификација 414 – Социјална давања 

запосленима у износу од ``1.000`` динара; раздео 4, 

глава 1 – Туристичка организација Ваљево, програм 

1502, програмска активност 1502-0001, функционална 

класификација 473, уводи се економска 

класификација 483 – Новчане казне у износу од 

``1.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-720/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

244.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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018 и 

11/19), Градоначелник града Ваљева дана 23.07.2019. 

године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18 и 11/19), 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 ’’3.000’’ 

динара за социјална давања запосленима и новчане 

казне. 

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

оквиру раздела 4, глава 2 – ПУ Милица Ножица, 

програм 2001, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 422 – Трошкови путовања износ од 

``3.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-669/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

245.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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019) члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр.5/19) и члана 

6. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/2018 и 

11/19), Градоначелник града Ваљева дана 24.07.2019. 

године донео је: 
 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 20/18), 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 ’’44.000’’ динара за 

МЗ Горић на име плаћања по Решењу о извршењу 

Посл.бр. И.Ив-19/2019 и Посл.бр. Ии. 104/2019 од 

13.05.2019. године. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0002, 

функционална класификација 160, уводи се економска 

класификација 483- Новчане казне и пенали по 

решењу судова у износу од ``44.000`` динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-729/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

246.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18, 11/19) Градоначелник града Ваљева 

издаје: 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину  
 

1.За износ средстава, обезбеђених на основу Уговора 

о туристичком посредовању које је Туристичка 

организација Ваљево закључила са станодавцима за 

посредовање а у складу са Уредбом о условима и 

начину доделе и коришћења средстава за подстицање 

унапређења туристичког промета домаћих туриста на 

територији Републике Србије, која су пренета на 

рачун града Ваљева као Приход од продаје добара и 

услуга од стране тржишних организација у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’549.720’’ 

динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ ’’549.720’’ динара 

на позицији економска класификација 742 141 - 

Приход од продаје добара и услуга од стране 

тржишних организација у корист нивоа градова, 

извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ ’’549.720’’ динара, 

раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево, 

програм 4, програмска активност 1502-0001, 

функционална класификација 473, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’483.220’’, програмска активност 1502-0002, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ’’66.500’’ 

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

складу са Уредбом о условима и начину доделе и 

коришћења средстава за подстицање унапређења 

туристичког промета домаћих туриста на територији 

Републике Србије, према Уговорима о туристичком 

посредовању које је Туристичка организација Ваљево 

закључила са станодавцима. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 
 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-713/19-06 

Датум:22.07.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

247.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана  49. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18 и 11/19) Градоначелник града Ваљева 

издаје 
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Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. 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 451-04-3016/2019-03 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 162 од 28.06.2019. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за “250.000“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “250.000“ 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 “250.000“ динара, 

раздео 4, глава – Центар за културу, програм 13, 

програмска активност 1201-0002, функционална 

класификација 820, економска класификација 423-

Услуге по уговору-Министарство културе износ 

“250.000“ динара. 

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

суфинансирање пројекта 51. смотра рецитатора 

``Песниче народа свог``. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

града Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-719/19-06 

Датум:22.07.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

248.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

пречишћен текст) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2019. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` 20/18 и 11/19) Градоначелник града Ваљева 

издаје 
 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. 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 451-04-2800/2019-09 

која су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 7 од 30.05.2019. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за “400.000“ динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ “400.000“ динара 

на позицији економска класификација 733 144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ „400.000” динара, 

раздео 4, глава 6-Народни музеј, програм 13, уводи се 

пројекат 1201-П16: „Традиционална култура 

ваљевског краја у дигиталној презентацији“, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ „40.000” 

динара, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ „250.000” динара, 

економска класификација 512-Машине и опрема 

„110.000“ динара. 

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

финансирање пројекта: Традиционална култура 

ваљевског краја у дигиталној презентацији. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-724/19-06 

Датум:23.07.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
 

249.На основу члана 5. 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, 113/17, 

95/2018 и 31/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 5/19) и 

члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` 20/18 и 

11/19) Градоначелник града Ваљева издаје 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. 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 451-04-3979/2019-02 

која  су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 151 од 17.06.2019. 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. 

3.Увећати укупне расходе  за износ „300.000” динара, 

раздео 4, глава 7-Завод за заштиту споменика културе, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ „40.000” 

динара, економска класификација 424-

Специјализоване услуге-Министарство културе износ 

„300.000” динара. 

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

суфинансирање пројекта: Израда предлога одлуке о 

утврђивању 4 добра под претходном заштитом за 

НКД. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-728/19-06 

Датум:23.07.2019. године 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

Број Назив акта Страна 
   

 

236. Одлука о допуни Одлуке о одређивању овлашћених и оспособљених 

правних лица за заштиту и спасавање у граду Ваљеву 
1 

237. Решење о одређивању радног времена 1 

238. Одлука о промени апропријације број:40-712/19-06 1 

239. Одлука о промени апропријације број:40-714/19-06 2 

240. Одлука о промени апропријације број:40-723/19-06 2 

241. Одлука о промени апропријације број:40-721/19-06 2 

242. Одлука о промени апропријације број:40-722/19-06 3 

243. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-720/2019-06 3 

244. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-669/2019-06 3 

245. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-729/2019-06 4 

246. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број:40-

713/19-06 
4 

247. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број:40-

719/19-06 
4 

248. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број:40-

724/19-06 
5 

249. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину број:40-

728/19-06 
5 
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