
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XL    БРОЈ  13 

 

08. август  2019. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

250. 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: 

 

ИСПРАВКУ 

Решења о изменама Одлуке о буџету града Ваљева 

за 2019. годину 

 

У Решењу о изменама Одлуке о буџету града Ваљева за 

2019. годину број 40-713/19-06 од 22.07.2019. годину  у 

члану 3.  уместо бројева:“483.220“ треба да стојe 

бројеви: „494.481“, а у уместо бројева: „66.500“ треба 

да стоји: „55.239“. 

Ову исправку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

                        Градоначелник града Ваљева 

                                    Број:40-794/19-06 

                         Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

251. 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 26.07.2019. 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 ’’6.000.000’’ динара  

за  спровођење пројекта енергетске ефикасности. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, програм 

0501-Енергетска ефикасност, програмска активност 

0501-0001-Енергетски менаџмент, функционална 

класификација 530, извор финансирања 01, уводи се 

економска класификација 451- Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама у 

износу од ``6.000.000`` динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

                            Градоначелник града Ваљева 

                                Број: 40-738/2019-06 

                          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, 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 31.07.2019.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 

’’15.700.000’’ динара  за  инвестиционо одржавање 

путева. 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0701, програмска активност 0701-0002, 

функционална класификација 451, извор финансирања 

01,  економска класификација 511- Зграде и 

грађевински објекти у износу од ``15.700.000`` динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-753/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 
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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, 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 31.07.2019 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 

’’10.000.000’’ динара  на име   судских извршења. 

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, извор финансирања 

01,  економска класификација 483- Новчане казне у 

износу од ``10.000.000`` динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-754/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

254. На основу члана 70.  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 7 . Одлуке о буџету 

града  Ваљева за  2019. годину (``Службени гласник  

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

града Ваљева дана 01.08.2019. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 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, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства Давидовић Радосаву из 

Лукавца и предузећу ``Острог`` доо из Београда за 

санирање штете која је настала као последица поплаве 

и Старчевић Драгану из Ваљева за санирање штете која 

је настала као последица клизишта у укупном износу од  

„186.820“ динара. 

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

оквиру  раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160,  економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од „186.820“ динара. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

4. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-762/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

255. 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 451-04-3207/2019-02 која  

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 11 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  “990.000“ динара. 

 2. Увећати укупне приходе за износ “990.000“ 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 „990.000” динара,  

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ „40.000” 

динара, економска класификација 423-Услуге по 

уговору- Министарство културе износ „950.000” 

динара. 

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

суфинансирање пројекта: „др Арчибалд Рајс-

Аустроугарска зверства“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-763/19-06 

др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

256. 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 
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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 451-04-3209/2019-02 која  

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 11 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  “340.000“ динара. 

 2. Увећати укупне приходе за износ “340.000“ 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 „340.000” динара,  

раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ „20.000” 

динара, економска класификација 423-Услуге по 

уговору- Министарство културе износ „320.000” 

динара. 

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

суфинансирање пројекта: „Ваљевска болница 1914-1915 

Жртве тифуса и ратних страдања“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-764/19-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

257. 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 01.08.2019 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 ’’570.000’’ 

динара  за  инвестиционо одржавање путева. 

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, извор финансирања 

01, економска класификација 424- Специјализоване 

услуге у износу од ``570.000`` динара. 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40- 766 /2019-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

258. На основу члана 70.  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 7 . Одлуке о буџету 

града  Ваљева за  2019. годину (``Службени гласник  

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

града Ваљева дана 02.08.2019. године  донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

        О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ 

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, глава 001, програм 0602, програмска 

активност 0602-0010, функционална класификација 

160, економска класификација 499 – Стална буџетска 

резерва, одобравају се средства Јовановић Петру из 

Ваљева и Матковић Жељку из Причевића за санирање 

штете која је настала као последица пожара у укупном 

износу од  „549.363“ динара. 

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

оквиру  раздела 4 – Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0010, 

функционална класификација 160,  економска 

класификација 484–Накнада штете настале услед 

елементарних непогода у износу од „549.363“ динара. 

3.Средства из тачке 1. овог решења уплатиће се према 

приложеној документацији. 

4. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-767/2019-06 

Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

259. 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  
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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 2019. годину за 

припремни предшколски програм закљученог између 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Града Ваљева, број 40-103/2019-09 а која  су пренета на 

рачун извршења буџета града Ваљева изводом број 189 

од 29.07.2019. године  као  Текући наменски трансфери, 

у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, 

повећати  укупан износ текућих прихода и износ 

текућих расхода за ’’3.121.138,00’’  динара. 

2. Увећати укупне приходе за износ ’’3.121.138,00’’ 

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 ’’3.121.138,00’’  

динара,  раздео 4, глава 2 - ПУ Милица Ножица, 

програм 8, програмска активност 2001-0001, 

функционална класификација 911, економска 

класификација 421-Стални трошкови износ 

’’2.173.460,90’’ динара, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ’’118.500,00’’  динара, 

економска класификација 424-Специјализоване услуге 

износ ’’23.484,00’’  динара, економска класификација 

425-Текуће поправке и одржавање износ ’’350.000,00’’ 

динара, економска класификација 426-Материјал износ 

’’395.699,10’’ динара и економска класификација 512-

Машине и опрема износ ’’59.994,00’’. 

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``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-769/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

260. 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 451-04-3555/2019-02 која  

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 11 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  “420.000“ динара. 

 2. Увећати укупне приходе за износ “420.000“ 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 „420.000” динара,  

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

пројекат 1201-П17: „Снимљене да сведоче:Србија на 

фотографијама др Аријуса ван Тинховена 1912.-1915.“, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ 30.000,00 

динара, економска класификација 423-Услуге по 

уговору износ „280.000” динара и економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

„110.000” динара. 

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

финансирање пројекта: Снимљене да сведоче: Србија 

на фотографијама др Аријуса ван Тинховена 1912.-

1915.. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-782/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

261. 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 451-04-3017/2019-03 која  

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 192 од 01.08.2019. године  као  Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова, повећати  укупан износ текућих прихода и 

износ текућих расхода за  “2.000.000“ динара. 

 2. Увећати укупне приходе за износ “2.000.000“ 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 “2.000.000“ динара,  

раздео 4, глава 5, Центар за културу , програм 13, 

проjeкат 1201-0004, функционална класификација 820, 

економска класификација 423-Услуге по уговору-

Министарство културе износ “2.000.000“ динара. 

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

суфинансирање пројекта „35.Џез фест Ваљево“. 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-792/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 
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262. 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 

31.07.2019.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 – Градска управа града Ваљева,  

програм 1102, програмска активност 1102-0008, 

функционална класификација 630, извор финансирања 

01,  економска класификација 424-Специјализоване 

услуге износ ``8.000.000`` мења се износом ``0``;   

економска класификација 511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``164.822.000`` мења се износом 

``150.122.000``;  програм 1301, програмска активност 

1301-0003, функционална класификација 810, извор 

финансирања 01,  економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``18.100.000`` мења се 

износом ``15.100.000``;   раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 0602-

0009, функционална класификација 160, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``142.100`` мења се износом ``25.842.100``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40 -752/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

263. 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 

01.08.2019 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 – Градска управа града Ваљева,  

програм 1101, програмска активност 1101-0004, 

функционална класификација 620, извор финансирања 

01, економска класификација  511-Зграде и грађевински 

објекти износ ``2.500.000`` мења се износом 

``1.930.000``; раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска класификација 0602-0009, 

функционална класификација 160, економска 

класификација 499-Текућа буџетска резерва износ 

``142.100`` мења се износом ``712.100``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-765/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

264. 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 

26.07.2019.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 – Градска управа града Ваљева, 

Фонд за заштиту животне средине, програм 0401, 

програмска активност 0401-0001, функционална 

класификација 560, извор финансирања 01,  економска 

класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским 

прeдузећима и организацијама износ ``45.000.000`` 

мења се износом ``39.000.000``;  раздео 4-Градска 

управа града Ваљева, програм 0602, програмска 

класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``142.100`` мења се 

износом ``6.142.100``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-737/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

265. 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  
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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 

07.08.2019.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-Градска управа града Ваљева, 

програм 0901, програмска активност 0901-0006, 

функционална класификација 070, извор финансирања 

01,  економска класификација 472-Накнаде за социјалну 

из буџета  износ ``40.540.000`` мења се износом 

``39.430.000``; програм 0901, програмска активност 

0901-0004, функционална класификација 040, извор 

финансирања 01, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ ``23.020.000`` мења се 

износом ``24.130.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-791/19-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

266. 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 2019. годину (''Службени гласник града 

Ваљева'' број 20/2018) и Решења о исплати средстава за  

финансирање редовног рада политичких субјеката у 

периоду 01.01.2019. године – 31.12.2019. године број 

40-104/2019-01 од 05.02.2019. године, Градоначелник 

града Ваљева дана 08.08.2019.године, доноси, 

 

                        РЕШЕЊЕ 

о исплати средстава за финансирање 

редовног рада политичких субјеката у периоду 

01.08.2019. године – 31.08.2019. године 

 

1. Исплата средстава за период 01.08.2019.год.-

31.08.2019.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 2019. 

год.(„Сл.гласник града Ваљева, број 20/2018), у разделу 

1 – Скупштина, глава 1, програм 16: Политички систем 

локалне самоуправе, програмска класификација 2101-

0001, економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама, ће се вршити према 

следећој табели: 

 

 

 

 

 

 

Политичка партија Број мандата Износ за август Исплата 8/2019 

Александар Вучић-

Србија побеђује-50,98% 

26 88.878,00 88.878,00 

СНС-77% 20 68.436,00 68.436,00 

ПУПС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

НС-7,7% 2 6.844,00 6.844,00 

ПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СДПС-3,8% 1 3.377,00 3.377,00 

СПС-ЈС-СНП-Наша 

прича је Ваљево-35,29% 

18 66.211,00 66.211,00 

 

СПС-84% 

15 55.617,00 55.617,00 

ЈС-11% 2 7.283,00 7.283,00 

СНП-5% 1 3.311,00 3.311,00 

Тим за Ваљево-ДС-СДС-

ЛДП-НС-7,85% 

4 20.986,00 20.986,00 

ДС  20.986,00 20.986,00 

Доста је било-5,88% 3 15.895,62 15.895,62 

Укупно 51 191.970,62 191.970,62 
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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: 40-796/2019-01 
Др Слободан Гвозденовић, с.р. 

 

      __________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

 

Број Назив акта Страна 

   

 

250. Исправка решења о изменама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину 1 

251 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 40-738/2019-06 1 

252 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 40-753/2019-06 1 

253 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 40-754/2019-06 2 

254 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 40-762/2019-06 2 

255 Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину  

број 40-763/2019-06 
2 

256 Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину  

број 40-764/2019-06 
2 

257 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 40-766/2019-06 3 

258 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 40-767/2019-06 3 

259 Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину 

број 40-769/2019-06 
3 

260 Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину  

број 40-782/2019-06 
4 

261 Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2019.годину  

број 40-792/2019-06 
4 

262 Одлука о промени апропријације број 40-752/19-06 5 

263 Одлука о промени апропријације број 40-765/19-06 5 

264 Одлука о промени апропријације број 40-737/19-06 5 

265 Одлука о промени апропријације број 40-791/19-06 5 

266 Решење о исплати средстава за финансирање редовног рада политичких 

субјеката у периоду 01.08.2019.године – 31.08.2019.године 

 

6 
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