
             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLI    БРОЈ  24 

 

28.  децембар  2020. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

354. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 

129/2007, 83/2014 и др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева 

("Службени гласник града Ваљева" број 5/2019), Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра  2020. године, донела је 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

О  Б У Џ Е Т У  Г Р А Д А  В А Љ Е В А  З А  2 0 2 1 .  Г О Д И Н У  

 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

 

Члан 1. 

 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Ваљева за 2021. годину (у даљем тексту: буџет), 

састоје се од: 

 

 

 

  

 



 

 

 

Страна 2                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 2.848.000.000 7 + 8 0 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске 

имовине 
4 + 5 2.998.000.000 4 + 5 0 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -150.000.000 (7+8) - (4+5) 0 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу 

спровођења јавних политика) категорија 62 
62 0 62 0 

5. 
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 

осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 
92   92   

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5)+(92 - 62) -150.000.000 (7+8) - (4+5)+(92 - 62) 0 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     

1. Примања од задуживања 91 0 91 0 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 
92 0 92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 150.000.000 3 0 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 

спровођења јавних политика (део 62) 
6211 0 6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 61 0 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 150.000.000 (91+92+3) - (61+6211) 0 

 

Члан 2. 

 

Неутрошена средства из претходне године користиће се за финансирање расхода и издатака у 2021. години, а по Одлуци Скупштине града Ваљева.   

 

 

Члан 3. 

 

Укупни приходи и примања буџета, као и приходи из осталих извора планирају се у  следећим износима, и то: 

 

 

 



 

 

 

Страна 3  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2020. године Број  24 

Класа/ 

Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2021   УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

    
Пренета средства из претходне године 

        

150.000.000,00       
29.930.243,64 

        

179.930.243,64       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

     

2.813.000.000,00       

      

63.537.700,00       

     

2.876.537.700,00       

710000   ПОРЕЗИ 
     

2.130.750.000,00       
                          -         

     

2.130.750.000,00       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
     

1.551.500.000,00       
                          -         

     

1.551.500.000,00       

  711110 Порез на зараде 
     

1.340.000.000,00       
  

     

1.340.000.000,00       

  711120 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

        

135.000.000,00       
  

        

135.000.000,00       

  711140 Порез на приходе од непокретности 
            

1.500.000,00       
  

            

1.500.000,00       

  711190 Порез на друге приходе 
          

75.000.000,00       
  

          

75.000.000,00       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
        

434.000.000,00       
                          -         

        

434.000.000,00       

  713120 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе)  
        

340.000.000,00       
  

        

340.000.000,00       

  713310 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 
          

24.000.000,00       
  

          

24.000.000,00       

  713420 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 

управе 

          

70.000.000,00       
  

          

70.000.000,00       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
        

103.250.000,00       
                          -         

        

103.250.000,00       

  714420 Комунална такса за приређивање музичког програма 
                 

50.000,00       
  

                 

50.000,00       

  714430 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.)   

               

500.000,00       
  

               

500.000,00       

  714510 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

          

62.500.000,00       
  

          

62.500.000,00       

  714540 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта                           



 

 

 

Страна 4                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 

Класа/ 

Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2021   УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

2.150.000,00       2.150.000,00       

  714550 Боравишна такса 
            

8.000.000,00       
  

            

8.000.000,00       

  714560 Општинске и градске накнаде 
          

30.000.000,00       
  

          

30.000.000,00       

  714570 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 
                 

50.000,00       
  

                 

50.000,00       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
          

42.000.000,00       
                          -         

          

42.000.000,00       

  716110 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 
          

42.000.000,00       
  

          

42.000.000,00       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
        

420.041.000,00       

        

4.100.000,00       

        

424.141.000,00       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 
        

420.041.000,00       

        

4.100.000,00       

        

424.141.000,00       

  733140 
Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова 

        

388.041.000,00       
  

        

388.041.000,00       

  733140 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 

градова 

          

32.000.000,00       

        

4.100.000,00       

          

36.100.000,00       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
        

261.059.000,00       

      

59.137.700,00       

        

320.196.700,00       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
          

98.100.000,00       

             

50.000,00       

          

98.150.000,00       

  741140 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

               

750.000,00       
  

               

750.000,00       

  741410 Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања 
               

200.000,00       

             

50.000,00       

               

250.000,00       

  741510 Накнада за коришћење природних добара 
          

27.000.000,00       
  

          

27.000.000,00       

  741530 

Накнада за коришћење простора и  грађевинског земљишта:КТ за 

коришћење простора на јав.пов , Накнда за кориш.гр.зем., Допринос за 

уређење гр.зем 

          

69.500.000,00       
  

          

69.500.000,00       

  741590 Накнада за заштиту животне средине 
               

650.000,00       
  

               

650.000,00       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                         



 

 

 

Страна 5  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2020. године Број  24 

Класа/ 

Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2021   УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

68.800.000,00       55.797.700,00       124.597.700,00       

  742140 Приходи од  продаје добара или услуга од стране  тржишних организација    
               

600.000,00       

      

55.347.700,00       

          

55.947.700,00       

  742140 Приходи од закупнине 
            

7.300.000,00       
  

            

7.300.000,00       

  742140 Приходи од остварених усл.боравака деце у предшколским установама 
          

50.000.000,00       
  

          

50.000.000,00       

  742240 Таксе у корист нивоа градова 
            

3.600.000,00       
  

            

3.600.000,00       

  742370 Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима   
           

450.000,00       

               

450.000,00       

  742340 
Приходи  буџета града од споредне продаје добара и услуга које врше 

државне нетржишне јединице 

            

7.300.000,00       
  

            

7.300.000,00       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 
          

41.950.000,00       
                          -         

          

41.950.000,00       

  743320 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима 

          

41.000.000,00       
  

          

41.000.000,00       

  743340 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова 
               

950.000,00       
  

               

950.000,00       

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
                              

-         

        

2.490.000,00       

            

2.490.000,00       

  744140 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 

градова 
  

        

2.490.000,00       

            

2.490.000,00       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 
          

52.209.000,00       

           

800.000,00       

          

53.009.000,00       

  745140 Остали приходи у корист нивоа градова 
          

52.209.000,00       

           

800.000,00       

          

53.009.000,00       

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
            

1.150.000,00       

           

300.000,00       

            

1.450.000,00       

  771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
            

1.150.000,00       

           

300.000,00       

            

1.450.000,00       

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
          

35.000.000,00       

           

800.000,00       

          

35.800.000,00       

810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

          

30.000.000,00       
                          -         

          

30.000.000,00       



 

 

 

Страна 6                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 

Класа/ 

Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 БУЏЕТ 2021   УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА   

 Средства из 

буџета    

 Средства из 

осталих извора    

  
811000 Примања од продаје непокретности 

          

30.000.000,00       
                          -         

          

30.000.000,00       

820000 
  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ 

                              

-         

           

800.000,00       

               

800.000,00       

  
823140 Примања од продаје робе за даљу продају 

  
           

800.000,00       

               

800.000,00       

840000 
  

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ 

            

5.000.000,00       

              

5.000.000,00       

  
841100 Примања од продаје земљишта 

            

5.000.000,00       
  

            

5.000.000,00       

  7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

НЕФИН. ИМОВИНЕ 

     

2.848.000.000,00       

      

64.337.700,00       

     

2.912.337.700,00       

  
3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

  

2.998.000.000,00       
   94.267.943,64         3.092.267.943,64       

 

 

Члан 4. 

 

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

 

 

 



 

 

 

Страна 7  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2020. године Број  24 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2021 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

2021 

Укупна јавна 

средства 2021 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 2.446.676.781,00 81,61% 79.109.396,98 2.525.786.177,98 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 855.816.880,00 28,55% 13.776.700,00 869.593.580,00 

411 Плате и додаци запослених 689.118.480,00 22,99% 9.303.700,00 698.422.180,00 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 115.325.400,00 3,85% 1.958.000,00 117.283.400,00 

413 Накнаде у натури (превоз) 2.045.000,00 0,07% 280.000,00 2.325.000,00 

414 Социјална давања запосленима 13.525.000,00 0,45% 1.605.000,00 15.130.000,00 

415 Накнаде за запослене 23.625.000,00 0,79% 425.000,00 24.050.000,00 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 12.178.000,00 0,41% 205.000,00 12.383.000,00 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 802.379.613,50 26,76% 63.932.696,98 866.312.310,48 

421 Стални трошкови 233.854.000,00 7,80% 4.298.233,76 238.152.233,76 

422 Трошкови путовања 1.770.000,00 0,06% 3.672.000,00 5.442.000,00 

423 Услуге по уговору 195.064.113,50 6,51% 20.873.771,88 215.937.885,38 

424 Специјализоване услуге 158.778.000,00 5,30% 9.080.000,00 167.858.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 142.503.500,00 4,75% 7.460.000,00 149.963.500,00 

426 Материјал 70.410.000,00 2,35% 18.548.691,34 88.958.691,34 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 99.360.000,00 3,31% 0,00 99.360.000,00 

451 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
99.360.000,00 3,31% 0,00 99.360.000,00 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 420.298.000,00 14,02% 0,00 420.298.000,00 

463 Текући трансфери осталим нивоима власти 316.298.000,00 10,55% 0,00 316.298.000,00 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 104.000.000,00 3,47% 0,00 104.000.000,00 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 118.730.000,00 3,96% 100.000,00 118.830.000,00 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 118.730.000,00 3,96% 100.000,00 118.830.000,00 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 144.592.287,50 4,82% 1.300.000,00 145.892.287,50 

481 Дотације невладиним организацијама; 100.237.287,50 3,34% 0,00 100.237.287,50 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 4.330.000,00 0,14% 900.000,00 5.230.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 17.900.000,00 0,60% 100.000,00 18.000.000,00 

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 

органа; 
22.125.000,00 0,74% 300.000,00 22.425.000,00 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 5.500.000,00 0,18% 0,00 5.500.000,00 

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 5.500.000,00 0,18% 0,00 5.500.000,00 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 551.323.219,00 18,39% 15.158.546,66 566.481.765,66 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 530.323.219,00 17,69% 14.358.546,66 544.681.765,66 

511 Зграде и грађевински објекти; 502.493.219,00 16,76% 2.891.452,80 505.384.671,80 



 

 

 

Страна 8                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Средства из буџета 

2021 

Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 

2021 

Укупна јавна 

средства 2021 

512 Машине и опрема; 21.080.000,00 0,70% 11.117.093,86 32.197.093,86 

515 Нематеријална имовина 6.750.000,00 0,23% 350.000,00 7.100.000,00 

520 ЗАЛИХЕ 1.000.000,00 0,03% 800.000,00 1.800.000,00 

523 Залихе робе за даљу продају 1.000.000,00 0,03% 800.000,00 1.800.000,00 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 20.000.000,00 0,67% 0,00 20.000.000,00 

541 Земљиште; 20.000.000,00 0,67% 0,00 20.000.000,00 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  2.998.000.000,00 100,00% 94.267.943,64 3.092.267.943,64 

 

Члан 5. 

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2021 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2021 

Укупна јавна 

средства 2021 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 209.172.000,00 6,98% 0,00 209.172.000,00 

010 Болест и инвалидност; 2.400.000,00 0,08% 0,00 2.400.000,00 

040 Породица и деца; 60.206.000,00 2,01% 0,00 60.206.000,00 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
146.566.000,00 4,89% 0,00 146.566.000,00 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 508.860.363,00 16,97% 10.049.199,88 518.909.562,88 

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и 

фискални послови и спољни послови; 
46.989.287,50 1,57% 0,00 46.989.287,50 

130 Опште услуге; 453.580.825,00 15,13% 10.049.199,88 463.630.024,88 

133 Остале опште услуге 500.000,00 0,02% 0,00 500.000,00 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; 7.790.250,50 0,26% 0,00 7.790.250,50 

200 ОДБРАНА 1.360.000,00 0,05% 0,00 1.360.000,00 

220 Цивилна одбрана 1.360.000,00 0,05% 0,00 1.360.000,00 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 48.812.000,00 1,63% 0,00 48.812.000,00 

330 Судови; 8.812.000,00 0,29% 0,00 8.812.000,00 

350 Јавни ред и безбедност - истраживање и развој; 40.000.000,00 1,33% 0,00 40.000.000,00 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 535.971.500,00 17,88% 9.301.043,76 545.272.543,76 

421 Пољопривреда 73.100.000,00 2,44% 0,00 73.100.000,00 

434 Остала горива 12.500.000,00 0,42% 0,00 12.500.000,00 

451 Друмски саобраћај 354.293.500,00 11,82% 0,00 354.293.500,00 

473 Туризам 28.203.000,00 0,94% 0,00 28.203.000,00 

490 Економски послови некласификовани на другом месту 67.875.000,00 2,26% 9.301.043,76 77.176.043,76 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 150.452.000,00 5,02% 0,00 150.452.000,00 

510 Управљање отпадом; 88.400.000,00 2,95% 0,00 88.400.000,00 

540 Заштита биљног и животињског света и крајолика; 1.300.000,00 0,04% 0,00 1.300.000,00 

550 Заштита животне средине - истраживање и развој; 21.200.000,00 0,71% 0,00 21.200.000,00 

560 
Заштита животне средине некласификована на другом 

месту 
18.552.000,00 0,62% 0,00 18.552.000,00 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 344.667.137,00 11,50% 0,00 344.667.137,00 

620 Развој заједнице; 179.667.137,00 5,99% 0,00 179.667.137,00 

630 Водоснабдевање; 88.900.000,00 2,97% 0,00 88.900.000,00 

640 Улична расвета; 76.100.000,00 2,54% 0,00 76.100.000,00 

700 ЗДРАВСТВО 136.660.000,00 4,56% 0,00 136.660.000,00 

721 Опште медицинске услуге 7.400.000,00 0,25% 0,00 7.400.000,00 

740 Услуге јавног здравства; 35.260.000,00 1,18% 0,00 35.260.000,00 
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Функциje Функционална класификација  
Средства из буџета 

2021 

Структура         

% 

Средства из осталих 

извора 2021 

Укупна јавна 

средства 2021 

760 Здравство некласификовано на другом месту. 94.000.000,00 3,14% 0,00 94.000.000,00 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 327.173.000,00 10,91% 56.417.700,00 383.590.700,00 

810 Услуге рекреације и спорта; 170.861.000,00 5,70% 15.500.000,00 186.361.000,00 

820 Услуге културе; 148.512.000,00 4,95% 40.917.700,00 189.429.700,00 

830 Услуге емитовања и штампања; 7.800.000,00 0,26% 0,00 7.800.000,00 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 734.872.000,00 24,51% 18.500.000,00 753.372.000,00 

911 Предшколско образовање 484.610.000,00 16,16% 18.500.000,00 503.110.000,00 

912 Основно образовање 169.849.000,00 5,67% 0,00 169.849.000,00 

920 Средње образовање; 80.233.000,00 2,68% 0,00 80.233.000,00 

960 Помоћне услуге образовању; 180.000,00 0,01% 0,00 180.000,00 

  УКУПНО 2.998.000.000,00 100,00% 94.267.943,64 3.092.267.943,64 

 

Члан 6. 

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 3.000.000 динара. 

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису довољне. Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава текуће 

буџетске резерве.  

Члан 7. 

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету града у износу од 2.500.000 динара и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 

Градоначелник града, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси решење о употреби средстава сталне буџетске резерве. 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан  8. 

Издаци за капиталне пројекте који су планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године приказују се у табели која следи: 
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2021 - 2023. године 

Шифра ЈЛС: 

        
   

     

   

1 
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2021 2022 2023 2024 

1                           

1 

Саобраћајница кроз Привредну зону 

2,5km са канализацијом, водоводном 

мрежом, атм. канализацијом, електро и 

телефонским инсталацијама - Изградња 

  

2017 2021 267.995 н/а 10.000 375.000 0 257.995 0 0 0 

2 

Саобраћајница кроз Привредну зону 

2,5km са канализацијом, водоводном 

мрежом, атм. канализацијом, електро и 

телефонским инсталацијама - 

Експропријација 

  

2017 2019 35.878 н/а 35.878 0 0 0 0 0 0 

4 Студија Привредне зоне   2018 2019 1.408 н/а 1.408 0 0 0 0 0 0 

5 Студија урбанизација насеља Колубара   2018 2019 1.440 н/а 1.440 0 0 0 0 0 0 

6 
Улица од М. Обрадовића до Обилазнице-

Пројектовање 

  
2019 2019 5.344 н/а 5.344 0 0 0 0 0 0 

7 
Улица од М. Обрадовића до Обилазнице-

Експропријација 

  
2019 2019 7.000 н/а 7.000 0 0 0 0 0 0 

8 
Улица од М. Обрадовића до Обилазнице-

Изградња 

  
2019 2020 188.541 н/а 93.541 95.000 95.000 0 0 0 0 

9 
Програм смањења губитака у градској 

мрежи водовода Ваљево 

  
2018 2021 78.413 н/а 37.713 25.000 25.000 15.700 0 0 0 

10 
Постројење за прераду отпадне воде на 

Дивчибарама-Израда економске студије 

  
2019 2019 1.188 н/а 1.188 0 0 0 0 0 0 
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исплативости технологије прераде 

отпадних вода-Дивчибаре 

11 

Израда идејног решења са пројектом 

парцелације за продужетак улице у 

индустријској зони и њено спајање са 

брзом саобраћајницом 

  

2021 2021 2.000 н/а 0 0 0 2.000 0 0 0 

12 
Кишна, фекална и атмосферска  

канализација града Ваљева-Изградња 

  
2021 2021 14.500 н/а 0 0 0 14.500 0 0 0 

13 
Водоводна мрежа на територији града 

Ваљева-Изградња 

  
2021 2021 15.800 н/а 0 0 0 15.800 0 0 0 

14 
Реконструкција асфалтираних улица-

Улица Вука Караџића 

  
2021 2021 85.000 н/а 0 0 0 85.000       

15 Изградња паркинга у ул. Карађорђевој   2021 2021 25.000 н/а 0 0 0 25.000       

16 Изградња Подгорске улице   2021 2021 10.000 н/а 0 0 0 10.000 0 0 0 

 

Потпис одговорног лица 

______________________
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Члан 9. 

Средства буџета распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2021                                    

 Средства из 

осталих извора 

2021          

  Укупна јавна 

средства 2021 

1 
  

      СКУПШТИНА ГРАДА       

                  

    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-

0001 
    Функционисање скупштине       

      110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови 
      

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.950.000,00   4.950.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 850.000,00   850.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 87.000,00   87.000,00 

        421 Стални трошкови 130.000,00   130.000,00 

        422 Трошкови путовања 150.000,00   150.000,00 

        423 Услуге по уговору 14.140.000,00   14.140.000,00 

        426 Материјал 40.000,00     

        481 
Дотације невладиним организацијама-апропријација је намењена 

финансирању политичких активности 
2.237.287,50   2.237.287,50 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 22.584.287,50   22.584.287,50 

          Функција 110: 22.584.287,50 0,00 22.584.287,50 

          Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:       
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        01 Приходи из буџета 22.584.287,50   22.584.287,50 

          Свега за програмску активност 2101-0001: 22.584.287,50 0,00 22.584.287,50 

                  

          Извори финансирања за Програм 16:       

        01 Приходи из буџета 22.584.287,50   22.584.287,50 

          Свега за Програм 16: 22.584.287,50 0,00 22.584.287,50 

                  

          Извори финансирања за Раздео 1:       

        01 Приходи из буџета 22.584.287,50   22.584.287,50 

          Свега за Раздео 1: 22.584.287,50 0,00 22.584.287,50 

                  

2         ГРАДСКО ВЕЋЕ       

    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-

0002 
    Функционисање извршних органа       

      110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови 
      

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.700.000,00   4.700.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 810.000,00   810.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 90.000,00   90.000,00 

        421 Стални трошкови 200.000,00   200.000,00 

        422 Трошкови путовања 80.000,00   80.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.140.000,00   1.140.000,00 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 7.020.000,00   7.020.000,00 

          Функција 110: 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

        01 Приходи из буџета 7.020.000,00   7.020.000,00 
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          Свега за програмску активност 2101-0002: 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 16:       

        01 Приходи из буџета 7.020.000,00   7.020.000,00 

          Свега за Програм 16: 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 2:       

        01 Приходи из буџета 7.020.000,00   7.020.000,00 

          Свега за Раздео 2: 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 

                  

3         ГРАДОНАЧЕЛНИК       

    2101     ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
2101-

0002 
    Функционисање извршних органа       

      110   
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови 
      

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.000.000,00   10.000.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.650.000,00   1.650.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 200.000,00   200.000,00 

        421 Стални трошкови 410.000,00   410.000,00 

        422 Трошкови путовања 150.000,00   150.000,00 

        423 Услуге по уговору 3.330.000,00   3.330.000,00 

        426 Материјал 145.000,00   145.000,00 

        472 Накнаде из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 110:       

        01 Приходи из буџета 17.385.000,00   17.385.000,00 

          Функција 110: 17.385.000,00 0,00 17.385.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:       

        01 Приходи из буџета 17.385.000,00   17.385.000,00 

          Свега за програмску активност 2101-0002: 17.385.000,00 0,00 17.385.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 16:       

        01 Приходи из буџета 17.385.000,00   17.385.000,00 

          Свега за Програм 16: 17.385.000,00 0,00 17.385.000,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 3:       

        01 Приходи из буџета 17.385.000,00   17.385.000,00 

          Свега за Раздео 3: 17.385.000,00 0,00 17.385.000,00 

                  

4         ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА       

    1101     
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 
      

    
1101-

0001 
    Просторно и урбанистичко планирање       

      620   Развој заједнице       

        515 Нематеријална имовина 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Функција 620: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:       

        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1101-0001: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 1:       
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        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Свега за Програм 1: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

                  

    1102     ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ       

    
1102-

0001 
  

  Управљање/одржавање јавним осветљењем 
      

      640   Улична расвета       

        421 Стални трошкови 69.000.000,00   69.000.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00   4.000.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 3.100.000,00   3.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за функцију 640:       

        01 Приходи из буџета 76.100.000,00   76.100.000,00 

          Функција 640: 76.100.000,00 0,00 76.100.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:       

        01 Приходи из буџета 76.100.000,00   76.100.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0001: 76.100.000,00 0,00 76.100.000,00 

                  

    
1102-

0002 
  

  Одржавање јавних зелених површина 
      

      550   Заштита животне средине - истраживање и развој       

        424 Специјализоване услуге 21.200.000,00   21.200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 550:       

        01 Приходи из буџета 21.200.000,00   21.200.000,00 

          Функција 550: 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 

        
  Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:       

        01 Приходи из буџета 21.200.000,00   21.200.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0002: 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 
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1102-

0003 
  

  Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
      

      510   Управљање отпадом       

        
421 Стални трошкови-дератизација, дезинфекција и чишћење и прање улица 45.300.000,00   45.300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 45.300.000,00   45.300.000,00 

          Функција 510: 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 

        
  Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:       

        01 Приходи из буџета 45.300.000,00   45.300.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0003: 45.300.000,00 0,00 45.300.000,00 

                  

    
1102-

0004 
  

  Зоохигијена 
      

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        424 Специјализоване услуге-азил 9.000.000,00   9.000.000,00 

        451 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама  -проширење азила                                                               
2.000.000,00   2.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Функција 490: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:       

        01 Приходи из буџета 11.000.000,00   11.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0004: 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 

                  

    
1102-

0005 
  

  Уређивање одржавање и коришћење пијаца 
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      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  - ЈКП 

Полет                                            
3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Функција 490: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0005: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

                  

    
1102-

0007 
  

  Производња и дистрибуција топлотне енергије 
      

      434   Остала горива       

    
    451 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП 

Топлана                                 
12.500.000,00   12.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 434:       

        01 Приходи из буџета 12.500.000,00   12.500.000,00 

          Функција 434: 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 

                  

    
      Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:       

        01 Приходи из буџета 12.500.000,00   12.500.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0007: 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 

                  

    
1102-

0008 
  

  Управљање и снабдевање водом за пиће  
      

      630   Водоснабдевање       

    

    451 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима-ЈП Стубо 

Ровни  
5.000.000,00   5.000.000,00 
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        422 Трошкови путовања     0,00 

        423 Услуге по уговору-Стубо Ровни 48.000.000,00   48.000.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 2.900.000,00   2.900.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти-водоводи 33.000.000,00   33.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 630:       

        01 Приходи из буџета 88.900.000,00   88.900.000,00 

          Функција 630: 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 

                  

    
      Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:       

        01 Приходи из буџета 88.900.000,00   88.900.000,00 

          Свега за програмску активност 1102-0008: 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 2:       

        01 Приходи из буџета 258.000.000,00   258.000.000,00 

          Свега за Програм 2: 258.000.000,00 0,00 258.000.000,00 

                  

    1501     ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ       

    
1501-

0001 
    Унапређење привредног и инвестиционог амбијента       

      620   Развој заједнице       

        424 Специјализоване услуге 500.000,00   500.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти- Индустријскa зонa 173.167.137,00   173.167.137,00 

          Извори финансирања за функцију 620:       

        01 Приходи из буџета 173.667.137,00   173.667.137,00 

          Функција 620: 173.667.137,00 0,00 173.667.137,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:       

        01 Приходи из буџета 173.667.137,00   173.667.137,00 

          Свега за програмску активност 1501-0001: 173.667.137,00 0,00 173.667.137,00 
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1501-

0002 
  

  
Мере активне политике запошљавања       

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Функција 490: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

        
  Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:       

        01 Приходи из буџета 15.000.000,00   15.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1501-0002: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 

                  

    
1501-

П2 
    

Пројекат: Више шанси за боље могућности запошљавања у западној 

Србији 
      

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        421 Стални трошкови   20.233,76 20.233,76 

        423 Услуге по уговору 2.400.000,00 3.828.411,00 6.228.411,00 

        426 Материјал   59.487,80 59.487,80 

        512 Машине и опрема   5.392.911,20 5.392.911,20 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.400.000,00   2.400.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   9.301.043,76 9.301.043,76 

          Функција 490: 2.400.000,00 9.301.043,76 11.701.043,76 

                  

          Извори финансирања за пројекат  1501-П2:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.400.000,00   2.400.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   9.301.043,76 9.301.043,76 

          Свега за пројекат 1501-П2: 2.400.000,00 9.301.043,76 11.701.043,76 
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          Извори финансирања за Програм 3:       

        01 Приходи из буџета 188.667.137,00 0,00 188.667.137,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   9.301.043,76 9.301.043,76 

          Свега за Програм 3: 191.067.137,00 9.301.043,76 200.368.180,76 

                  

    1502     ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

                  

    
1502-

0001 
  

  
Управљање развојем туризма       

      473   Туризам       

    
    425 

Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за 

метеоролшку станицу на Дивчибарама 
450.000,00   450.000,00 

    
    481 Дотације невладиним организацијама 1.500.000,00   1.500.000,00 

    

    511 
Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за израду 

пројектне документације визиторског центра на реци Градац 
500.000,00   500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 2.450.000,00   2.450.000,00 

          Функција 473: 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 

    
      Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:       

        01 Приходи из буџета 2.450.000,00   2.450.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0001: 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 4:       

        01 Приходи из буџета 2.450.000,00   2.450.000,00 

          Свега за Програм 4: 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 
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    0101     ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ       

    
0101-

0001 
    

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници 
      

      421   Пољопривреда       

        423 Услуге по уговору - стрелци 2.100.000,00   2.100.000,00 

        426 Материјал-набавка противградних ракета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 421:       

        01 Приходи из буџета 5.100.000,00   5.100.000,00 

          Функција 421: 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.100.000,00   5.100.000,00 

          Свега за програмску активност 0101-0001: 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 

                  

    
0101-

0002 
    Мере подршке руралном развоју       

      421   Пољопривреда       

        423 Услуге по уговору 8.000.000,00   8.000.000,00 

        451 
Текуће  субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама  

- апропријација је намењена субвенцијама за пољопривреду 
60.000.000,00   60.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 421:       

        01 Приходи из буџета 68.000.000,00   68.000.000,00 

          Функција 421: 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:       

        01 Приходи из буџета 68.000.000,00   68.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0101-0002: 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 5:       

        01 Приходи из буџета 73.100.000,00   73.100.000,00 
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          Свега за Програм 5: 73.100.000,00 0,00 73.100.000,00 

                  

          ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    0401     ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

    
0401-

0001 
    Управљање заштитом животне средине       

      560   Заштита животне средине некласификоване на другом месту       

        424 
Специјализоване услуге-усклађивање пројеката,програма и планова из 

области заштите животне средине 
1.400.000,00   1.400.000,00 

        451 
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама -  

апропријација ће се користити за опремање ЈКП Топлане                                                        
11.760.000,00   11.760.000,00 

        620 Набавка финансијске имовине     0,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 13.160.000,00   13.160.000,00 

          Функција 560: 13.160.000,00 0,00 13.160.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:       

        01 Приходи из буџета 13.160.000,00   13.160.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0001: 13.160.000,00 0,00 13.160.000,00 

                  

    
0401-

0002 
    Праћење квалитета елемената животне средине       

      560   Заштита животне средине некласификоване на другом месту       

        424 
Специјализоване услуге- апропријација се односи на мерење загађености 

ваздуха,воде, земљишта и буке 
5.392.000,00   5.392.000,00 

        620 Набавка финансијске имовине     0,00 

          Извори финансирања за функцију 560:       

        01 Приходи из буџета 5.392.000,00   5.392.000,00 

          Функција 560: 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:       

        01 Приходи из буџета 5.392.000,00   5.392.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0002: 5.392.000,00 0,00 5.392.000,00 

                  

    
0401-

0003 
    Заштита природе       

      540   Заштита биљног и животињског света и крајолика       

        424 
Специјализоване услуге-апропријација је намењена за израду програма 

заштите животне средине 
300.000,00   300.000,00 

        481 
Дотације невладиним организацијама-апропријација ће се користити за 

реализацију програма ЕКОД Градац 
1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 540:       

        01 Приходи из буџета 1.300.000,00   1.300.000,00 

          Функција 540: 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.300.000,00   1.300.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0003: 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 

                  

    
0401-

0004 
    Управљање отпадним водама       

      510   Управљање отпадом       

        511 Зграде и грађевински објекти 33.000.000,00   33.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 12.500.000,00   12.500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20.500.000,00   20.500.000,00 

          Функција 510: 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:       

        01 Приходи из буџета 12.500.000,00   12.500.000,00 
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        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20.500.000,00   20.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0004: 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 

                  

    
0401-

0006 
    Управљање осталим врстама отпада       

      510   Управљање комуналним отпадом       

        424 
Специјализоване услуге-апропријација је намењена уклањању дивљих 

депонија 
5.000.000,00   5.000.000,00 

        451 
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама Еко-Тамнава                                                                
5.100.000,00   5.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 510:       

        01 Приходи из буџета 10.100.000,00   10.100.000,00 

          Функција 510: 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:       

        01 Приходи из буџета 10.100.000,00   10.100.000,00 

          Свега за програмску активност 0401-0006: 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 6:       

        01 Приходи из буџета 42.452.000,00   42.452.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 20.500.000,00   20.500.000,00 

          Свега за Програм 6: 62.952.000,00 0,00 62.952.000,00 

                  

        
  

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТУКТУРЕ 
      

    
0701-

0002 
  

  
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре       

      451   Друмски саобраћај       

        421 Стални трошкови 500.000,00   500.000,00 

        423 Услуге по уговору 200.000,00   200.000,00 
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        424 
Специјализоване услуге-апропријација ће се користити  за редовно 

одржавање улица и путева 
62.500.000,00   62.500.000,00 

  
      425 

Текуће поправке и одржавање-апропријација ће се користити за текуће 

одржавање улица и путева 
93.993.500,00   93.993.500,00 

        426 Материјал 300.000,00   300.000,00 

  

      511 
Зграде и грађевински објекти-апропријација ће се користити за 

пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и путева 
157.300.000,00   157.300.000,00 

        512 Машине и опрема 3.500.000,00   3.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 451:       

        01 Приходи из буџета 318.293.500,00   318.293.500,00 

          Функција 451: 318.293.500,00 0,00 318.293.500,00 

                  

      350   Јавни ред и безбедност-истраживање и развој       

        423 Услуге по уговору 3.100.000,00   3.100.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 20.000.000,00   20.000.000,00 

        426 Материјал 500.000,00   500.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 5.700.000,00   5.700.000,00 

        512 Машине и опрема 10.700.000,00   10.700.000,00 

          Извори финансирања за функцију 350:       

        01 Приходи из буџета 40.000.000,00   40.000.000,00 

          Функција 350: 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:       

        01 Приходи из буџета 358.293.500,00   358.293.500,00 

          Свега за програмску активност 0701-0002: 358.293.500,00 0,00 358.293.500,00 
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0701-

0004 
  

  
Јавни градски и приградски превоз путника       

      451   Друмски саобраћај       

        423 Услуге по уговору 36.000.000,00   36.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 451:       

        01 Приходи из буџета 36.000.000,00   36.000.000,00 

          Функција 451: 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:       

        01 Приходи из буџета 36.000.000,00   36.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0701-0004: 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 7:       

        01 Приходи из буџета 394.293.500,00   394.293.500,00 

          Свега за Програм 7: 394.293.500,00 0,00 394.293.500,00 

                  

    2002     ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

                  

    
2002-

0001 
    Функционисање основних школа       

      912   Основно образовање       

        463 413-Накнаде у натури 997.000,00   997.000,00 

        463 414-Социјална давања запосленима 2.000.000,00   2.000.000,00 

        463 415-Накнаде за запослене 33.707.000,00   33.707.000,00 

        463 416-Награде,бонуси и остали расходи 10.790.000,00   10.790.000,00 

        463 421-Стални трошкови 73.304.000,00   73.304.000,00 

        463 422-Трошкови путовања 32.133.000,00   32.133.000,00 

        463 423-Услуге по уговору 3.885.000,00   3.885.000,00 

        463 424-Специјализоване услуге  1.502.000,00   1.502.000,00 
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        463 425-Текуће поправке и одржавање 1.450.000,00   1.450.000,00 

        463 426-Материјал 7.807.000,00   7.807.000,00 

        463 482-Порези,таксе,казне 45.000,00   45.000,00 

        463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 199.000,00   199.000,00 

        463 472-Накнаде из буџета 2.030.000,00   1.930.000,00 

          Извори финансирања за функцију 912:       

        01 Приходи из буџета 169.849.000,00   169.849.000,00 

          Функција 912: 169.849.000,00 0,00 169.849.000,00 

                  

      960   Образовање истраживање и развој       

        424 

Специјализоване услуге -апропријација ће се користити за финансирање 

смештаја и исхрану ученика у Школи за ученике оштећеног вида ``Вељко 

Рамадановић`` 

180.000,00   180.000,00 

          Извори финансирања за функцију 960:       

        01 Приходи из буџета 180.000,00   180.000,00 

          Функција 960: 180.000,00 0,00 180.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:       

        01 Приходи из буџета 170.029.000,00   170.029.000,00 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 170.029.000,00 0,00 170.029.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 9:       

        01 Приходи из буџета 170.029.000,00   170.029.000,00 

          Свега за Програм 9: 170.029.000,00 0,00 170.029.000,00 

                  

    2003     ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ       

    
2003-

0001 
  

  
Функционисање средњих школа       

      920   Средње образовање       
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        463 413-Накнаде у натури 1.506.000,00   1.506.000,00 

        463 414-Социјална давања запосленима 1.200.000,00   1.200.000,00 

        463 415-Накнаде трошкова за запослене 15.667.000,00   15.667.000,00 

    
    463 416-Награде запосленима и остали посебни расходи 4.676.000,00   4.676.000,00 

        463 421-Стални трошкови 47.004.000,00   47.004.000,00 

        463 422-Трошкови путовања 751.000,00   751.000,00 

        463 423-Услуге по уговору 2.273.000,00   2.273.000,00 

        463 424-Специјализоване усуге 811.000,00   811.000,00 

        463 425-Текуће поправке и одржавање 900.000,00   900.000,00 

        463 426-Материјал 3.543.000,00   3.543.000,00 

        463 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.830.000,00   1.830.000,00 

        463 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000,00   5.000,00 

        463 483-Новчане казне и пенали по решењу судова 67.000,00   67.000,00 

          Извори финансирања за функцију 920:       

        01 Приходи из буџета 80.233.000,00   80.233.000,00 

          Функција 920: 80.233.000,00 0,00 80.233.000,00 

    
      Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:       

        01 Приходи из буџета 80.233.000,00   80.233.000,00 

          Свега за програмску активност 2003-0001: 80.233.000,00 0,00 80.233.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 10:       

        01 Приходи из буџета 80.233.000,00   80.233.000,00 

          Свега за Програм 10: 80.233.000,00 0,00 80.233.000,00 

                  

    0901     ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА       

    
0901-

0001 
    Једнократне помоћи и други облици помоћи       

      040   Породица и деца       
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        421 Стални трошкови 50.000,00   50.000,00 

        472 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета -  апропријација ће се користити за 

једнократне помоћи, помоћ у исхрани – Народна кухиња, по Одлуци о 

допунским правима РВИ и породица палих бораца након 1990 . и 

Комесаријат за избеглице 

28.880.000,00   28.880.000,00 

          Извори финансирања за функцију 040:       

        01 Приходи из буџета 25.960.000,00   25.960.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  2.970.000,00   2.970.000,00 

          Функција 040: 28.930.000,00 0,00 28.930.000,00 

                  

    
  070 

  Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом месту 
    

        463 411- Плате и додаци запослених 10.596.000,00   10.596.000,00 

        463 412- Социјални доприноси 1.818.000,00   1.818.000,00 

        463 413- Накнаде у натури 120.000,00   120.000,00 

        463 414-Социјална давања запосленима 352.000,00   352.000,00 

        463 415- Накнаде за запослене 237.000,00   237.000,00 

        463 416- Награде, бонуси и остали расходи 50.000,00   50.000,00 

        463 421- Стални трошкови-птт 1.109.000,00   1.109.000,00 

        463 421-Стални трошкови 1.091.000,00   1.091.000,00 

        463 423- Услуге по уговору 423.000,00   423.000,00 

        463 424-Специјализоване услуге 100.000,00   100.000,00 

        463 425- Текуће поправке и одржавање 400.000,00   400.000,00 

        463 426- Материјал 310.000,00   310.000,00 

        463 

472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета  - апропријација је намењена 

субвенцијама за социјално становање, помоћ у кући за децу ометену у 

развоју, једнократне помоћи, трошкове сахрањивања,  и бесплатна ужина 

за ученике ош 

49.500.000,00   49.500.000,00 
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        463 483-Новчане казне и пенали 10.000,00   10.000,00 

        463 512-Машине и опрема 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 66.216.000,00   66.216.000,00 

          Функција 070: 66.216.000,00 0,00 66.216.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:       

        01 Приходи из буџета 92.176.000,00   92.176.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.970.000,00   2.970.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0001: 95.146.000,00 0,00 95.146.000,00 

                  

    
0901-

0003 
    Дневне услуге у заједници       

      
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом 

месту 
      

        481 
Дотације невладиним организацијама- подршка  социо - хуманитарним 

организацијама и подршка борачко – инвалидским удружењима 
8.000.000,00   8.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 8.000.000,00   8.000.000,00 

          Функција 070: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:       

        01 Приходи из буџета 8.000.000,00   8.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0003: 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 

                  

    
0901-

0004 
    Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне услуге       

      040   Породица и деца       
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        424 

Специјализоване услуге-апропријација ће се користити за услуге дневног 

боравка, клуб ОСИ,  саветовалиште за брак и породицу,сос телефон,  лични 

пратилац и породични сарадник 

28.226.000,00   28.226.000,00 

        426 Материјал 1.950.000,00   1.950.000,00 

          Извори финансирања за функцију 040:       

        01 Приходи из буџета 30.176.000,00   30.176.000,00 

          Функција 040: 30.176.000,00 0,00 30.176.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:       

        01 Приходи из буџета 30.176.000,00   30.176.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0004: 30.176.000,00 0,00 30.176.000,00 

                  

    
0901-

0005 
    Подршка реализацији програма Црвеног крста       

      010   Болест и инвалидност       

        481 Дотације невладиним организацијама 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Извори финансирања за функцију 010:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Функција 010: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0005: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

                  

    
0901-

0006 
    Подршка деци и породицама са децом       

      
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом 

месту 
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        423 

Услуге по уговору - апропријација ће се користити за накнаду за рад 

интерресорне комисије и комисије за оцену за утврђивање психофизичких 

способности деце 

600.000,00   600.000,00 

        472 

Накнаде за социјалну заштиту  из буџета - апропријација ће се користити за 

финансирање накнада за незапослене породиље,  трошкове вантелесне 

оплодње, ЛАП за Роме, ЛПА за децу,права на новчану помоћ  за свако 

прворођено  дете у породици 

60.150.000,00   60.150.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 60.750.000,00   60.750.000,00 

          Функција 070: 60.750.000,00 0,00 60.750.000,00 

                  

      040   Породица и деца       

        423 Услуге по уговору - активности посебном подстицају рађања деце 1.100.000,00   1.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 040:       

        01 Приходи из буџета 1.100.000,00   1.100.000,00 

          Функција 040: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за програм 0901-0006       

        01 Приходи из буџета 61.850.000,00   61.850.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0006: 61.850.000,00 0,00 61.850.000,00 

                  

    
0901-

0008 
    Подршка особама са инвалидитетом       

      
070 

  
Социјална помоћ угроженом становништву - некласификована на другом 

месту 
      

        424 Специјализоване услуге-помоћ у кући 11.600.000,00   11.600.000,00 

          Извори финансирања за функцију 070:       

        01 Приходи из буџета 11.600.000,00   11.600.000,00 
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          Функција 070: 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:       

        01 Приходи из буџета 11.600.000,00   11.600.000,00 

          Свега за програмску активност 0901-0008: 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 11:       

        01 Приходи из буџета 206.202.000,00   206.202.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.970.000,00   2.970.000,00 

          Свега за Програм 11: 209.172.000,00 0,00 209.172.000,00 

                  

    1801     ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    
1801-

0001 
    Функционисање установа примарне здравствене заштите       

      721   Опште медицинске услуге       

        464 511-Зграде и грађевински објекти 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 721:       

        01 Приходи из буџета 5.000.000,00   5.000.000,00 

          Функција 721: 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

                  

      760   Здравство некласификовано на другом месту       

        464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 82.000.000,00   82.000.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 12.000.000,00   12.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 760:       

        01 Приходи из буџета 94.000.000,00   94.000.000,00 

          Функција 760: 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:       

        01 Приходи из буџета 99.000.000,00   99.000.000,00 
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          Свега за програмску активност 1801-0001: 99.000.000,00 0,00 99.000.000,00 

          

    
1801-

0002 
    Мртвозорство       

      721   Опште медицинске услуге       

        424 Специјализоване услуге 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Извори финансирања за функцију 721:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Функција 721: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.400.000,00   2.400.000,00 

          Свега за програмску активност 1801-0002: 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 

                  

    
1801-

0003 
    Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље       

      740   Услуге јавног здравства       

        464 423-Услуге по уговору 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 740:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Функција 740: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1801-0003: 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

                  

    
1801-

П1 
    Пројекат: Реконструкција објекта - Општа болница Ваљево       

    
  

740   Услуге јавног здравства 
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        511 

Зграде и грађевински објекти- апропријација ће се користити за израду 

пројектне документације реконструкције, адаптације и доградње објекта 

Опште болнице Ваљево 

33.260.000,00   33.260.000,00 

          Извори финансирања за функцију 740:       

        01 Приходи из буџета 33.260.000,00   33.260.000,00 

          Функција 740: 33.260.000,00 0,00 33.260.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1801-П1:       

        01 Приходи из буџета 33.260.000,00   33.260.000,00 

          Свега за пројекат 1801-П1: 33.260.000,00 0,00 33.260.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 12:       

        01 Приходи из буџета 136.660.000,00   136.660.000,00 

          Свега за Програм 12: 136.660.000,00 0,00 136.660.000,00 

                  

    1201     ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0002 
    Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 2.000.000,00   5.000.000,00 

        481 Дотације невладиним организацијама-ПИО самосталних уметника 800.000,00   800.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 2.800.000,00   2.800.000,00 

          Функција 820: 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.800.000,00   2.800.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 
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1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        481 
Дотације невладиним организацијама-обухвата суфинансирање Дотације 

аматерским удружењима, Задужбина Д.Максимовић 
1.100.000,00   1.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.100.000,00   1.100.000,00 

          Функција 820: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.100.000,00   1.100.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

                  

    
1201-

0004 
    

Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања 
      

      830   Услуге емитовања и штампања       

        423 Услуге по уговору 7.800.000,00   7.800.000,00 

          Извори финансирања за функцију 830:       

        01 Приходи из буџета 7.800.000,00   7.800.000,00 

          Функција 830: 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:       

        01 Приходи из буџета 7.800.000,00   7.800.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0004: 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 11.700.000,00   11.700.000,00 
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          Свега за Програм 13: 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 

                  

    1301     ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ       

    
1301-

0001 
    

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима 
      

      810   Услуге рекреације и спорта       

        481 

Дотације спортским организацијама-апропријација је распоређена за 

финансирање програма клубова такмичарског спорта и  спортских 

манифестација 

70.000.000,00   70.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 70.000.000,00   70.000.000,00 

          Функција 810: 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:       

        01 Приходи из буџета 70.000.000,00   70.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0001: 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 

                  

    
1301-

0002 
    Подршка предшколском и школском спорту       

      810   Услуге рекреације и спорта       

        481 
Дотације невладиним организацијама -апропријација ће се користити за 

дотације школског спорта 
3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Функција 810: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0002: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 
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1301-

0003 
  

  
Одржавање спортске инфраструктуре       

      810   Развој заједнице       

        511 Зграде и грађевински објекти 17.200.000,00   17.200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 17.200.000,00   17.200.000,00 

          Функција 810: 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:       

        01 Приходи из буџета 17.200.000,00   17.200.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0003: 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 14:       

        01 Приходи из буџета 90.200.000,00   90.200.000,00 

          Свега за Програм 14: 90.200.000,00 0,00 90.200.000,00 

                  

    0602     ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-

0001 
  

  
Функционисање локалне самоуправе и градских општина       

      130   Опште  услуге       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 245.528.480,00   245.528.480,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 40.877.400,00   40.877.400,00 

        413 Накнаде у натури 360.000,00   360.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 5.545.000,00   5.545.000,00 

        415 Накнада трошкова за  запослене 6.150.000,00   6.150.000,00 

        416 Награде, бонуси и остали расходи 6.000.000,00   6.000.000,00 

        421 Стални трошкови 36.715.000,00   36.715.000,00 

        422 Трошкови путовања 360.000,00   360.000,00 

        423 Услуге по уговору 33.468.863,00   33.468.863,00 
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        424 Специјализоване услуге 130.000,00   130.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 3.480.000,00   3.480.000,00 

        426 Материјал 11.750.000,00   11.750.000,00 

        472 Накнаде из буџета - стипендија за талентоване ученике 25.000.000,00   25.000.000,00 

        481 Дотације невладиних организација 10.200.000,00   10.200.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 250.000,00   250.000,00 

        512 Машине и опрема 1.800.000,00   1.800.000,00 

        541 Набавка земљишта 20.000.000,00   20.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        01 Приходи из буџета 335.450.825,00   335.450.825,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112.163.918,00   112.163.918,00 

          Функција 130: 447.614.743,00 0,00 447.614.743,00 

      133   Остале опште услуге       

    
  

  421 
Стални трошкови-апропријција ће се користити за плаћање обавеза за 

накнаду за одводњавање 
500.000,00   500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 133:       

        01 Приходи из буџета 500.000,00   500.000,00 

          Функција 133: 500.000,00 0,00 500.000,00 

      220   Цивилна одбрана       

        423 Услуге по уговору 1.360.000,00   1.360.000,00 

          Извори финансирања за функцију 220:       

        01 Приходи из буџета 1.360.000,00   1.360.000,00 

          Функција 220: 1.360.000,00 0,00 1.360.000,00 

                  

      490   Економски послови некласификовани на другом месту       

        421 Стални трошкови 3.050.000,00   3.050.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.250.000,00   1.250.000,00 

        424 Специјализоване услуге 2.900.000,00   2.900.000,00 

        482 Порези,таксе,казне 3.150.000,00   3.150.000,00 
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        483 Новчане казне  4.000.000,00   4.000.000,00 

        485 Накнаде штете 22.125.000,00   22.125.000,00 

          Извори финансирања за функцију 490:       

        01 Приходи из буџета 36.475.000,00   36.475.000,00 

          Функција 490: 36.475.000,00 0,00 36.475.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:       

        01 Приходи из буџета 373.785.825,00   373.785.825,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 112.163.918,00   112.163.918,00 

          Свега за програмску активност 0602-0001: 485.949.743,00 0,00 485.949.743,00 

                  

    
0602-

П5 
  

  

Пројекат: Прилагођавање јавне имовине потребама социо-економског 

развоја 
      

      130   Опште  услуге       

        423 Услуге по уговору   7.258.360,88 7.258.360,88 

        426 Материјал   580.203,54 580.203,54 

        511 Зграде и грађевински објекти   1.891.452,80 1.891.452,80 

        512 Машине и опрема    319.182,66 319.182,66 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   10.049.199,88 10.049.199,88 

          Функција 130: 0,00 10.049.199,88 10.049.199,88 

                  

          Извори финансирања за пројекат 0602-П5:       

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   10.049.199,88 10.049.199,88 

          Свега за пројекат 0602-П5: 0,00 10.049.199,88 10.049.199,88 

                  

          Свега за програмску активност 0602-0002: 0,00 0,00 0,00 

              

    0602-     Пројекат: Спровођење мера популационе политике        
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П4 

      130   Опште  услуге       

        511 Зграде и грађевински објекти 5.966.082,00   5.966.082,00 

          Извори финансирања за функцију 130:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.966.082,00   5.966.082,00 

          Функција 130: 5.966.082,00 0,00 5.966.082,00 

                  

          Извори финансирања за пројекат 0602-П4:       

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.966.082,00   5.966.082,00 

          Свега за пројекат 0602-П4: 5.966.082,00 0,00 5.966.082,00 

                  

    
0602-

0009 
    Текућа буџетска резерва       

    
  

160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        499 Текућа буџетска резерва 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Функција 160: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:       

        01 Приходи из буџета 3.000.000,00   3.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0009: 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

                  

    
0602-

0010 
  

  
Стална буџетска резерва       

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        499 Стална буџетска резерва 2.500.000,00   2.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       
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        01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

          Функција 160: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:       

        01 Приходи из буџета 2.500.000,00   2.500.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0010: 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 379.285.825,00 0,00 379.285.825,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 118.130.000,00 0,00 118.130.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   10.049.199,88 10.049.199,88 

          Свега за Програм 15: 497.415.825,00 10.049.199,88 507.465.024,88 

                  

    0501     
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ 

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 
      

    
0501-

0001 
    Енергетски менаџер       

      530   Смањење загађености       

        511 Зграде и грађевински објекти 21.000.000,00   21.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 530:       

        01 Приходи из буџета 21.000.000,00   21.000.000,00 

          Функција 530: 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:       

        01 Приходи из буџета 21.000.000,00   21.000.000,00 

          Свега за програмску активност 0501-0001: 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Градску управу без индиректних корисника:       
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        01 Приходи из буџета 2.060.272.462,00 0,00 2.060.272.462,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   19.350.243,64 19.350.243,64 

          Свега за Градску управу без индиректних корисника: 2.204.272.462,00 19.350.243,64 2.223.622.705,64 

                  

4 1       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО       

    1502     ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА       

    
1502-

0001   
  Управљањем развојем туризма       

      473   Туризам       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.900.000,00   6.900.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.190.000,00   1.190.000,00 

        413 Накнаде у натури 288.000,00   288.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 250.000,00   250.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 225.000,00   225.000,00 

        421 Стални трошкови 1.550.000,00   1.550.000,00 

        423 Услуге по уговору 2.000.000,00   2.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге 1.500.000,00   1.500.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00   200.000,00 

        426 Материјал 250.000,00   250.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000,00   100.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.500.000,00   1.500.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 300.000,00   300.000,00 

        512 Машине и опрема 1.000.000,00   1.000.000,00 

        523 Залихе робе за даљу продају 1.000.000,00   1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 18.253.000,00   18.253.000,00 

          Функција 473: 18.253.000,00 0,00 18.253.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:       
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        01 Приходи из буџета 18.253.000,00   18.253.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0001: 18.253.000,00 0,00 18.253.000,00 

                  

    
1502-

0002   
  Промоција туристичке понуде       

      473   Туризам       

        421 Стални трошкови 500.000,00   500.000,00 

        422 Трошкови путовања 400.000,00   400.000,00 

        423 Услуге по уговору 5.000.000,00   5.000.000,00 

        426 Материјал 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Функција 473: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:       

        01 Приходи из буџета 6.000.000,00   6.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1502-0002: 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 

                  

    
1502-

П3 
    Пројекат: Туристичка сигнализација за планину Повлен       

      473   Туризам       

        424 Специјализоване услуге 200.000,00   200.000,00 

        512 Машине и опрема 1.300.000,00   1.300.000,00 

          Извори финансирања за функцију 473:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Функција 473: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за пројекат  1502-П2:       



 

 

 

Страна 47  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2020. године Број  24 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
. 

 К
л

а
с.

 

Ф
у

н
к

ц
. 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2021                                    

 Средства из 

осталих извора 

2021          

  Укупна јавна 

средства 2021 

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

          Свега за пројекат 1502-П2: 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 4:       

        01 Приходи из буџета 25.753.000,00   25.753.000,00 

          Свега за Програм 4: 25.753.000,00 0,00 25.753.000,00 

                  

4 2       ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА       

    2001     ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ       

    
2001-

0001 
    

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 

образовања 
      

      911   Предшколско образовање       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 310.250.000,00   310.250.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 51.700.000,00   51.700.000,00 

        413 Накнаде у натури 1.355.000,00   1.355.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 4.700.000,00   4.700.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 13.000.000,00   13.000.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.000.000,00   3.000.000,00 

        421 Стални трошкови 37.430.000,00 380.000,00 37.810.000,00 

        422 Трошкови путовања 300.000,00 1.650.000,00 1.950.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.690.000,00 700.000,00 2.390.000,00 

        424 Специјализоване услуге 1.910.000,00 10.000,00 1.920.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 8.220.000,00 1.350.000,00 9.570.000,00 

        426 Материјал 46.195.000,00 13.200.000,00 59.395.000,00 

        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.200.000,00 100.000,00 3.300.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 180.000,00 10.000,00 190.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 100.000,00 300.000,00 



 

 

 

Страна 48                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
. 

 К
л

а
с.

 

Ф
у

н
к

ц
. 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2021                                    

 Средства из 

осталих извора 

2021          

  Укупна јавна 

средства 2021 

        511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000,00   1.000.000,00 

        512 Машине и опрема 280.000,00 1.000.000,00 1.280.000,00 

          Извори финансирања за функцију 911:       

        01 Приходи из буџета 446.610.000,00   446.610.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   16.000.000,00 16.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 32.000.000,00   32.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 

          Функција 911: 484.610.000,00 18.500.000,00 503.110.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:       

        01 Приходи из буџета 446.610.000,00   446.610.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   16.000.000,00 16.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 

          Свега за програмску активност 2001-0001: 484.610.000,00 18.500.000,00 503.110.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 8:       

        01 Приходи из буџета 446.610.000,00   446.610.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   16.000.000,00 16.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000.000,00 1.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.000.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 

          Свега за Програм 8: 484.610.000,00 18.500.000,00 503.110.000,00 

                  

4 3       МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА Љ. НЕНАДОВИЋ       
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    1201     ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.710.000,00   15.710.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.700.000,00   2.700.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 900.000,00 5.000,00 905.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 500.000,00 50.000,00 550.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 750.000,00 5.000,00 755.000,00 

        421 Стални трошкови 3.000.000,00 90.000,00 3.090.000,00 

        422 Трошкови путовања 30.000,00 100.000,00 130.000,00 

        423 Услуге по уговору 55.000,00 285.000,00 340.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 10.000,00 210.000,00 

        426 Материјал 250.000,00 280.000,00 530.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   25.000,00 25.000,00 

        512 Машине и опремa   80.000,00 80.000,00 

        515 Нематеријална имовина 500.000,00   500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 24.595.000,00   24.595.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   930.000,00 930.000,00 

          Функција 820: 24.595.000,00 930.000,00 25.525.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 24.595.000,00   24.595.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   930.000,00 930.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 24.595.000,00 930.000,00 25.525.000,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       



 

 

 

Страна 50                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 

Р
а

зд
ео

 

Г
л

а
в

а
 

П
р

о
г
. 

 К
л

а
с.

 

Ф
у

н
к

ц
. 

Е
к

о
н

о
м

. 

К
л

а
си

ф
. 

Опис 
 СРЕДСТВА ИЗ 

БУЏЕТА 2021                                    

 Средства из 

осталих извора 

2021          

  Укупна јавна 

средства 2021 

        423 Услуге по уговору 200.000,00 90.000,00 290.000,00 

        424 Специјализоване услуге 250.000,00 100.000,00 350.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 450.000,00   450.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   190.000,00 190.000,00 

          Функција 820: 450.000,00 190.000,00 640.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 450.000,00   450.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   190.000,00 190.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 450.000,00 190.000,00 640.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 25.045.000,00   25.045.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.120.000,00 1.120.000,00 

          Свега за Програм 13: 25.045.000,00 1.120.000,00 26.165.000,00 

                  

4 4       НАРОДНИ МУЗЕЈ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 20.356.000,00 4.028.000,00 24.384.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.487.000,00 968.000,00 4.455.000,00 

        413 Накнаде у натури   100.000,00 100.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 670.000,00 650.000,00 1.320.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 680.000,00 130.000,00 810.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 400.000,00 100.000,00 500.000,00 

        421 Стални трошкови 4.470.000,00 1.000.000,00 5.470.000,00 
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        422 Трошкови путовања 30.000,00 800.000,00 830.000,00 

        423 Услуге по уговору  890.000,00 2.100.000,00 2.990.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00 2.134.000,00 3.134.000,00 

        426 Материјал 300.000,00 1.030.000,00 1.330.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0,00 200.000,00 200.000,00 

        512 Машине и опрема   2.250.000,00 2.250.000,00 

        515 Нематеријална имовина 150.000,00 350.000,00 500.000,00 

        523 Залихе робе за даљу продају   800.000,00 800.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 32.433.000,00   32.433.000,00 

        03 Социјални доприноси   300.000,00 300.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.000.000,00 7.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.340.000,00 2.340.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.000.000,00 7.000.000,00 

          Функција 820: 32.433.000,00 16.640.000,00 49.073.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 32.433.000,00   32.433.000,00 

        03 Социјални доприноси   300.000,00 300.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.000.000,00 7.000.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   2.340.000,00 2.340.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7.000.000,00 7.000.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 32.433.000,00 16.640.000,00 49.073.000,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 20.000,00 200.000,00 220.000,00 

        423 Услуге по уговору 300.000,00 300.000,00 600.000,00 

        424 Специјализоване услуге 60.000,00 960.000,00 1.020.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 380.000,00   380.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.200.000,00 1.200.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   260.000,00 260.000,00 

          Функција 820: 380.000,00 1.460.000,00 1.840.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 380.000,00   380.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.200.000,00 1.200.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   260.000,00 260.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 380.000,00 1.460.000,00 1.840.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 32.813.000,00   32.813.000,00 

        03 Социјални доприноси   300.000,00 300.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   8.200.000,00 8.200.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 

          Свега за Програм 13: 32.813.000,00 18.100.000,00 50.913.000,00 

                  

4 5       ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ       

    1201     ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.886.000,00   15.886.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.647.000,00   2.647.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 300.000,00   300.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 590.000,00   590.000,00 
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        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00   500.000,00 

        421 Стални трошкови 6.100.000,00 1.110.000,00 7.210.000,00 

        422 Трошкови путовања 50.000,00 2.000,00 52.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.300.000,00 95.000,00 1.395.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 580.000,00 780.000,00 

        426 Материјал 400.000,00 700.000,00 1.100.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   10.000,00 10.000,00 

        512 Машине и опрема   190.000,00 190.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 27.973.000,00   27.973.000,00 

        03 Социјални доприноси     0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.687.000,00 2.687.000,00 

          Функција 820: 27.973.000,00 2.687.000,00 30.660.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 27.973.000,00   27.973.000,00 

        03 Социјални доприноси   0,00 0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.687.000,00 2.687.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 27.973.000,00 2.687.000,00 30.660.000,00 

                  

    
1201-

0002 
    Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.000.000,00 2.300.000,00 3.300.000,00 

        424 Специјализоване услуге 500.000,00 5.700.000,00 6.200.000,00 

        426 Материјал 150.000,00     

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.650.000,00   1.650.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.000.000,00 7.000.000,00 
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        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Функција 820: 1.650.000,00 8.000.000,00 9.650.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:       

        01 Приходи из буџета 1.650.000,00   1.650.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.000.000,00 7.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0002: 1.650.000,00 8.000.000,00 9.650.000,00 

                  

    
1201-

П3 
    Пројекат: Тешњарске вечери       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100.000,00 100.000,00 

          Функција 820: 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00 

                  

          Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       

        01 Приходи из буџета 2.000.000,00   2.000.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   100.000,00 100.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П3: 2.000.000,00 100.000,00 2.100.000,00 

                  

    
1201-

П4 
    Пројекат: Ваљевски џез фестивал       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 
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          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

          Функција 820: 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П4:       

        01 Приходи из буџета 1.500.000,00   1.500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника     0,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   500.000,00 500.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П4: 1.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 

                  

    
1201-

П6 
    Пројекат: Дечија недеља       

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 150.000,00 100.000,00 250.000,00 

        426 Материјал 20.000,00   20.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 170.000,00   170.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   100.000,00 100.000,00 

          Функција 820: 170.000,00 100.000,00 270.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П6:       

        01 Приходи из буџета 170.000,00   170.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   100.000,00 100.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П6: 170.000,00 100.000,00 270.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 33.293.000,00   33.293.000,00 

        03 Социјални доприноси     0,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   9.687.000,00 9.687.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   100.000,00 100.000,00 
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        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.100.000,00 1.100.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   500.000,00 500.000,00 

          Свега за Програм 13: 33.293.000,00 11.387.000,00 44.680.000,00 

                  

4 6       МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.800.000,00 240.000,00 13.040.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.986.000,00 40.000,00 2.026.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 350.000,00   350.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 346.000,00 90.000,00 436.000,00 

        421 Стални трошкови 1.090.000,00 95.000,00 1.185.000,00 

        422 Трошкови путовања   120.000,00 120.000,00 

        423 Услуге по уговору 200.000,00 320.000,00 520.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00 216.000,00 316.000,00 

        426 Материјал 50.000,00 329.000,00 379.000,00 

        512 Машине и опрема   120.000,00 120.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 16.922.000,00   16.922.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   70.000,00 70.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Функција 820: 16.922.000,00 1.570.000,00 18.492.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 16.922.000,00   16.922.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   70.000,00 70.000,00 
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        07 Трансфери од других нивоа власти   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 16.922.000,00 1.570.000,00 18.492.000,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 200.000,00 280.000,00 480.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 200.000,00   200.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   280.000,00 280.000,00 

          Функција 820: 200.000,00 280.000,00 480.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 200.000,00   200.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   280.000,00 280.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 200.000,00 280.000,00 480.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 17.122.000,00   17.122.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   350.000,00 350.000,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Свега за Програм 13: 17.122.000,00 1.850.000,00 18.972.000,00 

                  

4 7       ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.611.000,00 1.835.700,00 12.446.700,00 
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        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.811.000,00 350.000,00 2.161.000,00 

        413 Накнаде у натури   100.000,00 100.000,00 

        414 Социјална давања запосленима   400.000,00 400.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 300.000,00   300.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.178.000,00   1.178.000,00 

        421 Стални трошкови 1.230.000,00 1.015.000,00 2.245.000,00 

        422 Трошкови путовања   600.000,00 600.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.030.000,00 730.000,00 1.760.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање   170.000,00 170.000,00 

        426 Материјал 100.000,00 820.000,00 920.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   55.000,00 55.000,00 

        512 Машине и опрема   765.000,00 765.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 16.260.000,00   16.260.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.840.700,00 6.840.700,00 

          Функција 820: 16.260.000,00 6.840.700,00 23.100.700,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 16.260.000,00   16.260.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   6.840.700,00 6.840.700,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 16.260.000,00 6.840.700,00 23.100.700,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 500.000,00   500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   500.000,00 500.000,00 

          Функција 820: 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 500.000,00   500.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   500.000,00 500.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 16.760.000,00   16.760.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   7.340.700,00 7.340.700,00 

          Свега за Програм 13: 16.760.000,00 7.340.700,00 24.100.700,00 

                  

4 8       МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.807.000,00   2.807.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 482.000,00   482.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 79.000,00   79.000,00 

        421 Стални трошкови 840.000,00   840.000,00 

        422 Трошкови путовања 60.000,00   60.000,00 

        423 Услуге по уговору  880.000,00   880.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 100.000,00   100.000,00 

        426 Материјал 150.000,00   150.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 5.398.000,00   5.398.000,00 

          Функција 820: 5.398.000,00 0,00 5.398.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       
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        01 Приходи из буџета 5.398.000,00   5.398.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 5.398.000,00 0,00 5.398.000,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.000.000,00   1.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге 40.000,00   40.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.040.000,00   1.040.000,00 

          Функција 820: 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.040.000,00   1.040.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 6.438.000,00   6.438.000,00 

          Свега за Програм 13: 6.438.000,00 0,00 6.438.000,00 

                  

4 9       ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО ТРНАВАЦ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.800.000,00   2.800.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 492.000,00   492.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 80.000,00   80.000,00 

        421 Стални трошкови 720.000,00 1.000,00 721.000,00 
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        423 Услуге по уговору 770.000,00   770.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 80.000,00   80.000,00 

        426 Материјал 100.000,00   100.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40.000,00   40.000,00 

        512 Машине и опрема     0,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 5.082.000,00   5.082.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000,00 1.000,00 

          Функција 820: 5.082.000,00 1.000,00 5.083.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.082.000,00   5.082.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   1.000,00 1.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 5.082.000,00 1.000,00 5.083.000,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        422 Трошкови путовања 40.000,00   40.000,00 

        423 Услуге по уговору 450.000,00 89.000,00 539.000,00 

        424 Специјализоване услуге 40.000,00   40.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 530.000,00   530.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   89.000,00 89.000,00 

          Функција 820: 530.000,00 89.000,00 619.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 530.000,00   530.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   89.000,00 89.000,00 
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          Свега за програмску активност 1201-0003: 530.000,00 89.000,00 619.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 5.612.000,00   5.612.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   90.000,00 90.000,00 

          Свега за Програм 13: 5.612.000,00 90.000,00 5.702.000,00 

                  

4 10       АБРАШЕВИЋ       

    1201     ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА       

    
1201-

0001 
    Функционисање локалних установа културе       

      820   Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.220.000,00   2.220.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 371.000,00   371.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 68.000,00 5.000,00 73.000,00 

        421 Стални трошкови 1.100.000,00 17.000,00 1.117.000,00 

        422 Трошкови путовања 30.000,00   30.000,00 

        423 Услуге по уговору 1.200.000,00 198.000,00 1.398.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 80.000,00   80.000,00 

        426 Материјал 100.000,00 50.000,00 150.000,00 

        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000,00   10.000,00 

        512 Машине и опрема     0,00 

        515 Нематеријална имовина 100.000,00   100.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 5.279.000,00   5.549.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   270.000,00   

          Функција 820: 5.279.000,00 270.000,00 5.549.000,00 
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          Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:       

        01 Приходи из буџета 5.279.000,00   5.279.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   270.000,00 270.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0001: 5.279.000,00 270.000,00 5.549.000,00 

                  

    
1201-

0003 
    

Унапређење система очувања и представљања културно историјског 

наслеђа 
      

      820   Услуге културе       

        423 Услуге по уговору 1.200.000,00 600.000,00 1.800.000,00 

        424 Специјализоване услуге   160.000,00 160.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.200.000,00   1.200.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   380.000,00 380.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   300.000,00 300.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.000,00 80.000,00 

          Функција 820: 1.200.000,00 760.000,00 1.960.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:       

        01 Приходи из буџета 1.200.000,00   1.200.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   380.000,00 380.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   300.000,00 300.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.000,00 80.000,00 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 1.200.000,00 760.000,00 1.960.000,00 

                  

    
1201-

П11 
    Пројекат: Аброфест       

      820   Услуге културе       

        424 Специјализоване услуге 1.050.000,00   1.050.000,00 

          Извори финансирања за функцију 820:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 
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          Функција 820: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

          Извори финансирања за пројекат 1201-П11:       

        01 Приходи из буџета 1.050.000,00   1.050.000,00 

          Свега за пројекат 1201-П11: 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 13:       

        01 Приходи из буџета 7.529.000,00   7.529.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   650.000,00 650.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица   300.000,00 300.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   80.000,00 80.000,00 

          Свега за Програм 13: 7.529.000,00 1.030.000,00 8.559.000,00 

                  

4 11       УФК ВАЛИС       

    1301     УФК ВАЛИС       

    
1301-

0004 
    Функционисање локалних спортских установа       

      810   Услуге рекреације и спорта       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 16.800.000,00 3.200.000,00 20.000.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.120.000,00 600.000,00 3.720.000,00 

        413 Накнаде у натури   80.000,00 80.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 660.000,00 550.000,00 1.210.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 1.000.000,00 150.000,00 1.150.000,00 

        416 Награде запосленима и остали посебни расходи 350.000,00 100.000,00 450.000,00 

        421 Стални трошкови 17.781.000,00 570.000,00 18.351.000,00 

        422 Трошкови путовања 0,00 200.000,00 200.000,00 

        423 Услуге по уговору 8.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 

        424 Специјализоване услуге 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 

        425 Текуће поправке и одржавање 7.500.000,00 3.000.000,00 10.500.000,00 

        426 Материјал 4.350.000,00 1.500.000,00 5.850.000,00 
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        482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 600.000,00 600.000,00 1.200.000,00 

        485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа   300.000,00 300.000,00 

        511 Зграде и грађевински објекти 18.000.000,00 1.000.000,00 19.000.000,00 

        512 Машине и опрема 2.500.000,00 1.000.000,00 3.500.000,00 

          Извори финансирања за функцију 810:       

        01 Приходи из буџета 80.661.000,00   80.661.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   14.000.000,00 14.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Функција 810: 80.661.000,00 15.500.000,00 96.161.000,00 

          Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:       

        01 Приходи из буџета 80.661.000,00   80.661.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   14.000.000,00 14.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Свега за програмску активност 1301-0004: 80.661.000,00 15.500.000,00 96.161.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 14:       

        01 Приходи из буџета 80.661.000,00   80.661.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   14.000.000,00 14.000.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   1.500.000,00 1.500.000,00 

          Свега за Програм 14: 80.661.000,00 15.500.000,00 96.161.000,00 

                  

4 12       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602     ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

    
0602-

0002 
    Функционисање месних заједница       

    
  

160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        421 Стални трошкови 1.980.000,00   1.980.000,00 
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        423 Услуге по уговору 10.250,50   10.250,50 

        426 Материјал 100.000,00   100.000,00 

        483 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00   200.000,00 

          Извори финансирања за функцију 160:       

        01 Приходи из буџета 2.290.250,50   2.290.250,50 

          Функција 160: 2.290.250,50 0,00 2.290.250,50 

          Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:       

        01 Приходи из буџета 2.290.250,50   2.290.250,50 

          Свега за програмску активност 0602-0002: 2.290.250,50 0,00 2.290.250,50 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 2.290.250,50   2.290.250,50 

          Свега за Програм 15: 2.290.250,50 0,00 2.290.250,50 

                  

          Извори финансирања за Раздео 4:       

        01 Приходи из буџета 2.760.198.712,50 0,00 2.760.198.712,50 

        03 Социјални доприноси   300.000,00 300.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   57.347.700,00 57.347.700,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 32.000.000,00 4.200.000,00 36.200.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150.000.000,00 10.580.000,00 160.580.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   19.350.243,64 19.350.243,64 

          Свега за Раздео 4: 2.942.198.712,50 74.917.700,00 3.017.116.412,50 

                  

5         
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВАЉЕВА И 

ОПШТИНА ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И ОСЕЧИНА 
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    0602     ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА       

    
0602-

0004 
    Заједничко правобранилаштво       

      330   Судови       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6.800.000,00   6.800.000,00 

        412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.152.000,00   1.152.000,00 

        413 Накнаде у натури 42.000,00   42.000,00 

        414 Социјална давања запосленима 150.000,00   150.000,00 

        415 Накнаде трошкова за запослене 230.000,00   230.000,00 

        421 Стални трошкови 208.000,00   208.000,00 

        422 Трошкови путовања 70.000,00   70.000,00 

        423 Услуге по уговору 50.000,00   50.000,00 

        426 Материјал 110.000,00   110.000,00 

          Извори финансирања за функцију 330:       

        01 Приходи из буџета 8.812.000,00   8.812.000,00 

          Функција 330: 8.812.000,00 0,00 8.812.000,00 

        
  Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:       

        01 Приходи из буџета 8.812.000,00   8.812.000,00 

          Свега за програмску активност 0602-0004: 8.812.000,00 0,00 8.812.000,00 

                  

          Извори финансирања за Програм 15:       

        01 Приходи из буџета 8.812.000,00   8.812.000,00 

          Свега за Програм 15: 8.812.000,00 0,00 8.812.000,00 

                  

          Извори финансирања за Раздео 5:       

        01 Приходи из буџета 8.812.000,00   8.812.000,00 

          Свега за Раздео 5: 8.812.000,00 0,00 8.812.000,00 
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          Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:       

        01 Приходи из буџета 2.816.000.000,00 0,00 2.816.000.000,00 

        03 Социјални доприноси   300.000,00 300.000,00 

        04 Сопствени приходи буџетских корисника   57.347.700,00 57.347.700,00 

        07 Трансфери од других нивоа власти 32.000.000,00 4.200.000,00 36.200.000,00 

        08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 

        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 150.000.000,00 10.580.000,00 160.580.000,00 

        15 Неутрошена средства донација из претходних година   19.350.243,64 19.350.243,64 

          Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: 2.998.000.000,00 94.267.943,64 3.092.267.943,64 

 

 

Члан 10. 

Планирани расходи и издаци корисника буџетских средстава исказују се по следећим програмима: 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

1101 

Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Просторни развој 

у  складу са 

плановима 

1.Проценат покривености 

територије урбанистичком 

планском документацијом 

100 100 100 100 

                                   

6.000.000,00  2.Унапређење 

стамбеног положаја 

грађана 

2. Број домаћинстава 

којима је решено стамбено 

питање 

20 30 30 30 

1101-0001 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Повећање 

покривености 

територије планском 

и урбанистчком 

документацијом 

1.Усвојен просторни план 

града/општине 
ДА  НЕ ДА ДА 

                                   

6.000.000,00  

1102 

Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове и 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

1.Повећање 

покривености 

насеља и територије 

рационалним 

јавним осветљењем 

1.Укупна количина 

потрошене електричне 

енергије (годишње) у kwh 

5180000 5190000 5190000 5190000 

                              

258.000.000,00  

2.Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 

одржавање чистоће 

на површинама 

јавне намене и 

зоохигијене 

1.Број м2 јавних зелених 

површина које се уређују и 

одржавају 

14250000 14300000 14300000 14300000 

3.Адекватан 

квалитет пружених 

1.Однос произведене и 

испоручене топлотне 
97,50% 97,20% 97,50% 97,50% 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

услуга уз 

рационално 

спровођење 

даљинског грејања 

енергије 

4.Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања 

1.Проценат домаћинства 

обухваћених услугом у 

односу на укупан број 

домаћинстава 

70 70 70 70 

5.Рационално 

снабдевање 

снабдевање водом за 

пиће 

1.Степен физичких 

губитака у мрежи (%) 
40 39 38 37 

1102-0001 

Управљање / 

одржавање јавним 

осветљењем 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након пуцања 

лампи (на годишњој бази) 

1170 1150 1150 1150 
                                 

76.100.000,00  

1102-0002 
Одржавање јавних 

зелених површина 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

1.Динамика уређења јавних 

зелених површина 
месечно месечно месечно месечно 

                                 

21.200.000,00  

1102-0003 

Одржавање чистоће 

на површинама 

јавне намене 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру  

1.Максимална 

могућност 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

1.Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће јавно-

прометних површина (број 

улица које се чисте у односу 

на укупан број улица у 

99 99 99 99 
                                 

45.300.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

граду/општини) 

1102-0004 Зоохигијена 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Унапређење 

заштите од заразних и 

других болести које 

преносе животиње 

1.Број ухваћених и збринутих 

паса и мачака 
280 270 270 270 

                                 

11.000.000,00  

1202-0005 

Унапређење, 

одржавање и 

коришћење пијаца 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга, 

одржавања и 

коришћења пијаца 

1.Број опремљених пијачних 

места у односу на укупан 

број пијачних места 

предвиђених у складу са 

градском/општинском 

одлуком 

64% 65% 65% 65% 
                                   

3.000.000,00  

1102-0007 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Оптимална 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

даљинског грејања и 

развој дисрибутивног 

система 

1.Степен покривености 

корисника услугом  

даљинског грејања (број 

услужених домаћинстава у 

односу на укупни број 

домаћинстава у 

граду/општини) 

26 27 27 27 
                                 

12.500.000,00  

1102-0008 

Управљање и 

снабдевање водом 

за пиће  

Бранко  Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове, 

Зоран Митровић 

директор ЈП 

Колубара 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
8 7 7 7 

                                 

88.900.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

1501 

Програм 3.  

Локални 

економски развој 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1. Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине 

РОДНИ ЦИЉ 

1. Број евидентираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних према полу и 

старости) 

6000  (52% 

Ж, 48% М) 

5800  (50% 

Ж, 50% М) 

5800  

(50% Ж, 

50% М) 

5800  (50% 

Ж, 50% 

М) 

                              

200.368.180,76  

1501-0001 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

1.Степен искоришћености 

земљишта/простора у 

индустријским зонама 

19% 22% 22% 22% 
                              

173.667.137,00  

1501-0002 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Повећање броја 

запослених кроз мере 

активне политике 

запошљавања 

1. Број новозапослених кроз 

реализацију мера активне 

политике запошљавања 

124 41 42 60 
                                 

15.000.000,00  

1501-П2 

Пројекат: Више 

шанси за боље 

могућности 

запошљавања у 

западној Србији 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1. Створити боље 

могућности 

запошљавања и 

смањити 

незапосленост 

1. Број новозапослених у 

односу на базну годину 
        11.701.043,76 

2. Боље могућности 

запошљавања у односу на 

базну годину 

          

1502 
Програм 4.  Развој 

туризма 

Драгана Терзић, члан 

Градског већа и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

1.Усвојени и 

испуњени циљеви 

дефинисаних у 

стратегији који се 

односе на туризам 

1.Укупан број ноћења 195000 200000 200000 200000                                  

28.203.000,00  

2.Повећање 1. Број новорегистрованих 370 400 400 400 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

комуналне послове смештајних 

капацитета 

туристичке понуде 

кревета 

1502-0001 
Управљање 

развојем туризма 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове и 

Ана Марковић, 

директор Туристичке 

организације Ваљево 

1. Повећање 

квалитета туристичке 

понуде и услуге 

1.Проценат реализације 

програма развоја туризма 

града/општине у односу на 

годишњи план 

99% 99% 99% 99% 

                                 

20.703.000,00  2.Спроведен јавни конкурс ДА ДА ДА 20730 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног задатка 

1.Спроведене пројектне 

активности 
ДА ДА ДА ДА 

1502-0002 
Промоција 

туристичке понуде 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове и 

Ана Марковић, 

директор Туристичке 

организације Ваљево 

1.Адекватна 

промоција туристичке 

понуде 

града/општине на 

циљаним тржиштима 

1. Број  дистрибуираног 

пропагандног материјала 
25000 26000 26000 26000 

                                   

6.000.000,00  

2.Исправне метео 

станице 
1.Број отказа метео станица 0 0 0 0 

1502-П3 

Пројекат: 

Туристичка 

сигнализација за 

планину Повлен 

Ана Марковић, 

директор Туристичке 

организације Ваљево 

1. Спровођењем овог 

пројекта очекује се 

унапређење развоја 

планинског туризма и 

промоције планине 

Повлен 

1. Број постављених сигнала 

у односу на постојеће 
        

                                   

1.500.000,00  

2. Урађена публикација о 

туристичкој дестинацији са 

приказом туристичких 

сигнала 

        

3. Број посетилаца у односу 

на базну годину 
        

0101 

Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у укупном 

броју пољопривредних 

газдинстава 

75% 77% 77% 77% 
                                 

73.100.000,00  

0101-0001 Подршка за Тијана Тодоровић, 1.Стварање услова за 1.Број едукација намењених     12 12                                    
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове  

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње 

пољопривредним 

произвођачима на територији 

града/општине 

5.100.000,00  

2.Број учесника едукација     250 250 

0101-0002 
Мере подршке 

руралном развоју 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење 

руралног развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

која су корисници мера 

руралног развоја у односу на 

укупан број пољопривредних 

газдинстава  

270 290 290 290 
                                 

68.000.000,00  

0401 

Програм 6. 

Заштита животне 

средине 

 Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природе 

1. Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјем III категорије 
1 1 2 3 

                                 

62.952.000,00  

2.Унапређивање 

квалитета елемената 

животне средине 

1.Број дана у току године са 

прекорачењем граничних 

вредности квалитета ваздуха 
150 100 100 100 

2.Вредност укупних 

индикатора буке 
40db 40db 40db 40db 

3.Унапређења 

управљања отпадним 

водама 

1.Број становника прикључен 

на јавну канализацију у 

односу на укупан број 

становника 

50% 50% 55% 60% 

2.Проценат становништва 

прикљученог на постројења 

за пречишћавање отпадних 

вода из јавне канализације са 

примарним, секундарним и 

терцијарним третманом у 

односу на укупан број 

становника на територији 

града/општине 

50% 50% 55% 60% 

4.Унапређење 

управљања 

1.Број очишћених "дивљих" 

депонија 
10 10 10 10 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

комуналним и 

осталим отпадом 

2.Проценат рециклираног 

отпада 
10% 10% 40% 40% 

0401-0001 

Управљање 

заштитом животне 

средине   

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Испуњење обавеза у 

складу са законима у 

домену постојања 

стратешких и 

оперативних планова 

као и мера заштите 

1.Усвојен програм  заштите 

животне средине са 

акционим планом 

да да да да 

                                 

13.160.000,00  
2. Усвојен план квалитета 

ваздуха 
не да да да 

3.Усвојен акциони план 

заштите од буке 
да да да да 

0401-0002 

Праћење квалитета 

елемената животне 

средине 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Праћење у складу са 

прописаним 

законским обавезама 

1.Број урађених мониторинга 185 месечно 185 месечно 
190 

месечно 

190 

месечно 

                                   

5.392.000,00  

2.Проценат правних лица 

која достављају податке за 

локални регистар у односу на 

укупан број правних лица 

која су обавезна да 

достављају податке 

90% 90% 95% 100% 

0401-0003  Заштита природе 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природних 

вредности 

1.Број подручја која су 

проглашена заштићеним 

подручјима III категорије 

1 1 2 3 
                                   

1.300.000,00  

0401-0004 
Управљање 

отпадним водама 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања отпадних 

вода и минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

1.Однос пречишћених 

отпадних вода у односу на 

укупну количину 

50% 50% 55% 60% 
                                 

33.000.000,00  

0401-0006 
Управљање 

осталим врстама 

Александар Пурић, 

руководилац 

1.Одрживо 

управљање осталим 

1.Број очишћених "дивљих" 

депонија 
10 10 10 10 

                                 

10.100.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

отпада Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

врстама отпада 

2.Количина прикупљеног 

осталог отпада 
30000 t/год 30000 t/год 30000 t/год 30000 t/год 

0701 

Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура  

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо-

економском развоју 

1.Дужина изграђених 

саобраћајница које су у 

надлежности града  

23 23 23 23 

                              

394.293.500,00  

2.Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

1.Број саобраћајних 

незгода/инцидената у 

односу на број  из 

претходне године 

2650 2600 2600 2600 

 0701-0002 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

1.Проценат санираних путева 

од укупне дужине путне 

мреже која захтева санацију 

и/или реконструкцију 

5 5 5 5 
                              

358.293.500,00  

0701-0004 

Јавни градски и 

приградски превоз 

путника 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

1.Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

јавног превоза 

1.Проценат покривености 

територије услугом јавног 

превоза (мерено кроз број 

насеља где постоји 

организован јавни превоз у 

односу на укупан број 

насеља) 

77 79 79 79 
                                 

36.000.000,00  

2001 

Програм 8.  

Предшколско 

васпитање и 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

1. Повећање 

обухвата деце 

предшколским 

 
68                     

68                                              

69                                                  

68 

70                                             

69 

75                                           

70 

                              

503.110.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

образовање друштвене 

делатности 
васпитањем и 

образовањем 

1. Проценат уписане деце у односу на 

број укупно пријављене деце                   

2.Проценат уписаних девојчица у 

односу на број укупно пријављене 

деце 

 

 2001-0001 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Златомир Марковић, 

Директор ПУ Милица 

Ножица 

1. Обезбеђени 

адекватни  услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом уз 

повећан обухват 

1. Просечан број деце у групи 

(јасле) 
16 16 16 16 

                              

503.110.000,00  

2. Просечан број деце у групи 

(предшколски) 
24,3 24,3 24,3 24,3 

3. Просечан број деце у групи 

(припремни предшколски 

програм/ппп) 

26 26 26 26 

2002 

Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

1. Обухват деце основним 

образовањем (разложено 

према полу) 

3218м, 

3095ж 
3227м, 2965ж 

3228м, 

2989ж 

3239м, 

2993ж 

                              

170.029.000,00  

2002-0001 
Функционисање 

основних школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно - образовни 

рад са децом у 

основним школама  

1. Просечан број ученика по 

одељењу (разврстано по 

полу) 

8,39м, 8,28ж 8,60м, 8,11ж 
8,65м, 

8,10ж 

8,72м, 

8,07ж 
                              

170.029.000,00  

 2.Повећање 

доступности и 

приступачности 

1. Проценат објеката 

прилагођених деци са 

ивалидитетом и посебним 

7% 7% 7% 7% 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

основног образовања 

деци 

потребама 

2003 

Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем (разложен по 

разредима и полу) 

1837м, 

2079ж 
1797м,2081ж 

1802м, 

2091ж 

1807м, 

2101ж 

                                 

80.233.000,00  
2. Унапређивање 

доступности средњег 

образовања 

1.Број објеката који су 

прилагодили простор за 

децу са инвалидитетом у 

односу на укупан број 

објеката средњих школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 2 од 6 

 2003-0001 
Функционисање 

средњих школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређиење 

квалитета образовања 

у средњим школама 

1. Број ученика који похађају 

ваннаставне активности у 

односу на укупан број 

ученика 

1908/3930 1937/3878 1947/3893 1957/3908 
                                 

80.233.000,00  

0901 

Програм 11.  

Социјална  и дечја 

заштита 

Радоица Рстић, 

председник Савета за 

интегралну социјалну 

политику у граду 

Ваљеву 

1. Унапређење 

квалитета услуга 

социјалне заштите 

1.Проценат лиценцираних 

пружалаца услуге у односу 

на укупан број подржаних 

пружалаца услуге 

44 44 46 46 
                              

209.172.000,00  

 0901-0001 

Једнократне помоћи 

и други облици 

помоћи 

Катарина Милићевић, 

директор Центра за 

социјални рад, Зора 

Бојичић, руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

заштите сиромашних 

1.Број корисника једнократне 

новчане помоћи у односу на 

укупан број грађана 

0.76 0.73 0.73 0.73 

                                 

95.146.000,00  

0,17 0,15 0,14 0,14 

2.Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде и 

помоћи у натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на укупан 

број грађана 

0.45 0.50 0.50 0.50 

0901-0003  
Дневне услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

1. Подстицање 

развоја разноврсних 

социјалних и других 

1.Број 

удружења/хуманитарних 

организација које добијају 

17 18 18 18 
                                   

8.000.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

друштвене 

делатности 

услуга у заједници  средства из буџета 

града/општине 

0901-0004  

Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне услуге 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подршка развоју 

мреже  услуге 

социјалне заштите 

предвиђене Одлуком 

о социјалној заштити 

и Законом о 

социјалној заштити 

1.Број услуга социјалне 

заштитепредвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити - укупно 

11 11 11 11 
                                 

30.176.000,00  

 0901-0005 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Мирослав Ђукић, 

секретар Црвеног 

крста 

1. Социјално 

деловање - 

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољу, развијањем 

солидарности међу 

људима, 

организовањем 

различитих облика 

помоћи 

1.Број акција на прикупљању 

различитих врста помоћи 
39 39 45 45 

                                   

2.400.000,00  

 0901-0006 
Подршка деци и 

породици са децом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

популационе 

политике 

1.Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике (нпр.подршка 

материнству, подршка 

породиљама, накнада за 

новорођену децу) 

5 5 5 5 
                                 

61.850.000,00  

0901-0008 
Подршка особама 

са инвалидитетом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање 

услуга социјалне 

заштите за старије и 

одрасле са 

инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 1 

                                 

11.600.000,00  2.Број корисника услуга 164 167 169 170 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

1801 

Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређивање 

здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва примарном 

здравственом заштитом 

82100 82100 82100 82100 
                              

136.660.000,00  

1801-0001  

Функционисање 

установа примарне 

здравствене 

заштите 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, 

квалитета и 

ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат реализације 

планова инвестирања у 

објекте и опрему ПЗЗ 

100% 100% 100% 100% 
                                 

99.000.000,00  

1801-0002 Мртвозорство 

Бранка Ценковић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове и 

општу управу 

            
                                   

2.400.000,00  

1801-0003 

Спровођење 

активности из 

области друштвене 

бриге за јавно 

здравље 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Стварање услова за 

очување и 

унапређење здравља 

становништва 

1.Број становника 

обухваћених посебним 

програма и пројеката из 

области јавног здравља 

15.000 15.000 15.000 15.000 
                                   

2.000.000,00  

1801-П1 

Пројекат: 

Реконструкција 

објекта - Општа 

болница Ваљево 

Александар Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине, 

Марија Митровић 

координатор пројекта 

1. Стварање услова за 

бољу доступност и 

приступачност у 

коришћењу 

здравствене заштите 

од интереса за 

грађане 

1. Створена боља доступност 

и приступачност у 

коришћењу здравствене 

заштите, а која је већа у 

погледу простора, опреме, 

кадра, лекова, и медицинских 

средстава који су неопходни 

за рад у односу на постојеће 

услове 

        
                                 

33.260.000,00  

1201 

Програм 13.  

Развој културе и 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца 

програма који доприносе 

остваривању општег 

интереса у култури који су 

одржани на 1000 

200 200 200 200 
                              

197.229.700,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

становника 

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Mатична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 1.52% 
                                 

25.525.000,00  

1201-0001 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Народни 

музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

2.05% 2.10% 2.10% 2.10% 
                                 

49.073.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Завод за 

заштиту споменика 

културе 

др Ксенија 

Стевановић, директор 

Завода за заштиту 

споменика културе 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1.123 1.123 1.123 1.123 
                                 

23.100.700,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установi 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.04 1.04 1.04 1.04 
                                 

18.492.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1.60 1.60 1.60 1.60 
                                 

30.660.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе  

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
                                   

5.398.000,00  

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Интернационални 

уметнички студио 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 
                                   

5.083.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

Трнавац Мића 

1201-0001  

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у 

установама културе у односу 

на укупан број запослених у 

ЈЛС 

1.60 1.60 1.60 1.60 
                                   

5.549.000,00  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа- Матична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке 

"Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма  

50 50 50 50 
                                      

640.000,00  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Народни 

музеј 

Јелена Николић 

Лекић, директор 

Народног музеја 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих 

програма популизације 

културноисторијског наслеђа 

на нивоу локалне заједнице 

35 35 35 35 

                                   

1.840.000,00  2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

становнику 

7000 8000 8000 8000 

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Завод за 

заштиту  споменика 

др Ксенија 

Стевановић, директор 

Завода за заштиту 

споменика културе 

1. Очувања и заштита 

културног наслеђа 

1. Проценат споменика 

културе код којих су на 

годишњем нивоу извршена 

улагања у односу на укупан 

број споменика културе у 

надлежности ЈЛС 

15% 20% 20% 20% 
                                   

1.000.000,00  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

5000 5000 5000 5000 
                                      

480.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

наслеђа-

Међуопштински 

историјски архив 

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

Центар за културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

85000 90000 90000 91000 
                                   

9.650.000,00  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма  

19 20 20 20 
                                   

1.040.000,00  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студиа 

Радован Трнавац 

Мића 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих 

програма који промовишу 

локално културно наслеђе у 

односу на број планираних 

програма 

14 15 16 17 
                                      

619.000,00  

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа-Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1.Унапређење 

разноврсности  

културне понуде  

1.Број програма и пројеката 

удружења грађана 

подржаних од стране 

града/општине 

12 13 14 14 
                                   

1.960.000,00  

 1201-0002 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

1. Број  програма и пројеката 

удружења грађана 

подржаних од стране града 

30 30 30 30 
                                   

2.800.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

стваралаштва-

конкурси у култури, 

самостални 

уметници   

уметничком 

стваралаштву 2.Средства планирана у 

буџету града 
8000000 8000000 8000000 8000000 

 1201-0003 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског наслеђа 

- Унапређење 

аматерског 

културног и 

уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина 

Д.Максимовић 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број публикација о 

културном наслеђу по 

становнику 

25 25 25 25 

                                   

1.100.000,00  
2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

становнику 

450 450 450 450 

1201-0004 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1.Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја из 

области друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

1.Број програмских садржаја 

подржаних на конкурсима 

јавног информисања 

21 21 21 21 
                                   

7.800.000,00  

 1201-П3 
Пројекат: 

Тешњарске вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

културно 

туристичких 

потенцијала 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
38000 39000 39000 40000 

                                   

2.100.000,00  
2. Број програма   55 60 61 62 

 1201-П4 
Пројекат: Ваљевски 

џез фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање 

интересовања за џез 

музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу 
2800 2900 2900 2900 

                                   

2.000.000,00  2. Број учесника на 

фестивалу   
135 140 140 140 

 1201-П6 
Пројекат: Дечија 

недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

стваралаштва младих 

и неговање права 

1. Број програма 85 85 90 90 
                                      

270.000,00  2. Број учесника  7500 7500 8000 8000 
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

деце 

 1201-П11 Пројекат: Аброфест 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне 

културе Абрашевић 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

Број реализованих програма 4 5 6 7 
                                   

1.050.000,00  

1301 

Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђивање 

услова за бављење 

спортом свих 

грађана и грађанки 

града/општине  

1. Број жена чланова 

спортских организација и 

удружења 

500 525 550 575 
                              

186.361.000,00  

 1301-0001 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта у 

граду/општини 

1. Број годишњих програма 

спортских организација 

финансираних од стране 

града/општине 

45 48 50 51 
                                 

70.000.000,00  

 1301-0002 

Подршка 

предшколском и 

школском спорту 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење 

предшколског и 

школског спорта 

1. Број програма којима се 

реализују активности 

школског спорта 

20 21 22 23 
                                   

3.000.000,00  

1301-0003 
Изградња спортске 

инфраструктуре 

Бранко Вуковић,  

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру, 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

            
                                 

17.200.000,00  

1301-0004 Функционисање Жељко Остојић, 1.Обезбеђивање 1.Број спортских 21 22 23 24                                  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

локалних спортских 

установа 

директор УФК Валис услова за рад 

установа из области 

спорта 

организација који користе 

услуге установе из области 

спорта 

96.161.000,00  

0602 

Програм 15. 

Опште услуге 

локална 

самоуправа 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе Града 

Ваљева 

1. Одрживо управно 

и финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и интегритет 

локалног буџета 
        

                              

518.567.275,38  

0602-0001  

Функционисање 

локалне самоуправе 

и градских општина 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе Града 

Ваљева, Драган 

Мојсиловић 

руководилац 

Одељења за 

заједничке послове и 

Бранка Ценковић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове и 

општу управу 

            
                              

485.949.743,00  

 0602-0002 
Функционисање 

месне заједнице 

Бранка Ценковић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове и 

општу управу 

            
                                   

2.290.250,50  

 0602-0004 
Градско  

правобранилаштво 

Правобранилац Дарко 

Костић 

1.Заштита 

имовинских права и 

интереса 

града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2900 3000 3000 3000 

                                   

8.812.000,00  
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

0602-0009 
Текућа буџетска 

резерва 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе Града 

Ваљева и Жељко 

Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

- -         
                                   

3.000.000,00  

0602-0010 
Стална буџетска 

резерва 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе Града 

Ваљева и Жељко 

Табашевић, 

руководилац 

Одељења за 

финансије 

- -         
                                   

2.500.000,00  

0602-П4 

Пројекат: 

Спровођење мера 

популационе 

политике 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове  

            
                                   

5.966.082,00  

0602-П5 

Прилагођавање 

јавне имовине 

потребама социо-

економског развоја 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове  

            
                                 

10.049.199,88  

2101 

Програм 16: 

Политички систем 

локалне 

самоуправе 

Лазар Гојковић, 

градоначелник града 

Ваљева и Снежана 

Ракић, председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа политичког 

система локалне 

самоуправе 

-         
                                 

46.989.287,50  

2101-0001 Функционисање Бранка Росић,                                              
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Шифра 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

Вредност у 

базној  

години 

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2020) 

Циљана 

вредност       

(2021) 

Циљана 

вредност 

(2022) 

 Укупна средства                     

планирана 2021  

Програм/ 

Прог. 

Активн./  

Пројекат 

скупштине секретар Скупштине, 

Биљана Ковачевић 

руководилац 

Одељења за послове 

органа града 

22.584.287,50  

2101-0002 
Функционисање 

извршних органа 

Лазар Гојковић, 

градоначелник града 

Ваљева 

            
                                 

24.405.000,00  

2101 

Програм 17 - 

Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви извори 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове  

            
                                 

21.000.000,00  

0501-0001 Енергетски менаџер 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове  

Дефинисање циљева 

и јавних политика у 

области енергетске 

ефикасности 

1. Број дефинисаних циљева 

и јавних политика у области 

енергетске ефикасности у 

односу на постојеће 

        

                                 

21.000.000,00  
2. Број идентификованих 

могућности коришћења 

обновљивих извора енергије 

у односу на постојеће на 

територији града 

        

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 3.092.267.943,64  
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 11. 

Примања буџета града Ваљева прикупљају се и 

наплаћују у складу са законом и другим прописима, 

независно од износа утврђених овом Одлуком за 

поједине врсте прихода и примања. 

Члан 12. 

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђених овом 

Одлуком.  

Члан 13. 

Изузетно, корисници буџетских средстава могу 

преузимати обавезе по уговорима који се односе на 

капиталне издатке и који захтевају плаћање у више 

година, на основу предлога органа надлежног за 

послове финансија, уз сагласност Градоначелника. 

У случају из става 1. овог члана корисници 

средстава буџета могу преузети обавезе по уговору 

само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним 

средствима из прегледа планираних капиталних 

издатака буџетских корисника за текућу и наредне 

две буџетске године у општем делу буџета исказаног 

у овој одлуци. 

Корисници буџета града обавезни су да, пре 

покретања поступка јавне набавке која се односи на 

капиталне пројекте, прибаве сагласност надлежног 

органа.  

Корисници буџета града  не могу преузимати 

обавезе по уговорима уколико се приход планиран 

за ту капиталну инвестицију не реализује. 

Члан 14. 

Изузетно, у случају  да виши ниво власти својим 

актом определи буџету града Ваљева наменска 

трансферна средства као и средства за надокнаду 

штета настале услед елементарних непогода, као и у 

случају уговарања донације, чији износи нису били 

познати у поступку доношења Одлуке о буџету за 

2021. годину, орган управе надлежан за финансије на 

основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 

извршење расхода по том основу у складу са чланом 

5. Закона о буџетском систему. 

Члан 15. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно  оствареним примањима 

буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 

утврђене законским прописима на постојећем нивоу и 

минимални стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава.  

Ако корисници буџетских средстава не остваре 

приходе из других извора у планираном износу 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет буџета града. 

Члан 16. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 

корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, текуће поправке и одржавања и 

материјал.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе 

настале по основу сталних трошкова, трошкова 

текућих поправки и одржавања, материјала, као и по 

основу капиталних издатака измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама.  

Члан 17. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход 

и издатак извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход буџета (извор 01- 

Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до 

нивоа остварења тих прихода или примања, уколико 

је ниво остварених прихода и примања мањи од 

одобрених апропријација.  

Средства буџета и  остали извори прихода буџетских 

корисника распоређују се и исказују по ближим 

наменама, у складу са економском и функционалном 

класификацијом, годишњим програмом и 

финансијским планом прихода и расхода.  

Финансијски план буџетског корисника усаглашен са 

годишњим износима апропријација доноси  надлежни 

орган буџетског корисника најкасније 45 дана по 

усвајању одлуке о буџету. 

Члан 18. 

Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач Град Ваљево, дужни су да најкасније до 30. 

новембра текуће буџетске године део од 50% добити, 

односно вишка прихода  над расходима по завршном 

рачуну за 2020. годину уплате  у буџет Града Ваљева. 

Привредна друштва чији је оснивач Град Ваљево или 

у којима Град Ваљево има учешћа у власништву 

дужна су да  најкасније до 30. новембра текуће 

буџетске године у буџет Града Ваљева  уплате 50% 

сразмерног дела добити  по завршном рачуну за 2020.  
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годину, који у складу са законом  који уређује 

привредна друштва припада Граду Ваљеву као члану 

друштва. 

Изузетно од става 1 и 2 овог члана, уз сагласност 

Градског већа обавезу по основу уплате добити нема 

субјекат из става 1 и 2 овог члана који донесе одлуку 

да из добити покрије губитак, односно повећа 

капитал, а расположива ликвидна средства употреби 

за финансирање инвестиција. 

Члан 19. 

Корисници буџетских средстава приликом набавке 

роба, услуга и радова су дужни да поступе у складу са  

Законом о јавним набавкама. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним 

набавкама, сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана Законом о јавним набавкама. 

Члан 20. 

Корисник буџетских средстава обавезан је да усклади 

свој финансијски план са решењем које доноси 

надлежни извршни орган града - Градоначелник, 

односно Градско веће, у складу са чланом 5, 61, 69. и 

70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник 

РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015,103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019 и 149/2020), у року од 8 дана од дана 

доношења. 

Финансијски план из става 1.овог члана доставља се 

Градском већу на сагласност и по добијању 

сагласности могу се преузимати обавезе на терет тог 

корисника. 

Корисник буџетских средстава је обавезан да усклади 

свој Програм пословања са Финансијским планом и 

да исти достави надлежном органу на сагласност. 

Члан 21. 

Распоред остварених прихода и примања врши се 

тромесечним плановима, које доноси орган управе 

надлежан за финансије. 

Директни корисник буџетских средстава  може 

вршити плаћања у границама прописаних квота за 

свако тромесечје (или краћи период), које је одредио 

локални орган управе надлежан за финансије. 

Члан 22. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није друкчије прописано. 

 

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте 

трезор локалне власти: 

1) о намери преузимања обавезе; 

2) након потписивања уговора или другог правног 

акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе 

и предвиђеним условима и роковима плаћања; 

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и 

услова плаћања из тачке 2) овог става; 

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном 

актом надлежног органа у складу са законом. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа 

средстава предвиђених Одлуком или су у 

супротности са Законом о буџетском систему, не могу 

се извршавати на терет буџета.  

Обавезе преузете  у 2020. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2020. години, а 

неизвршене у току 2020. године преносе се у 2021. 

годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају 

се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је 

законом, односно актом Владе предвиђен другачији 

метод. 

Члан 23. 

Градоначелник града доноси одлуку о промени 

апропријације у складу са чланом 61. Закона о 

буџетском систему. 

Члан 24. 

За извршење ове Одлуке одговоран је градоначелник 

града Ваљева. 

Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник 

града Ваљева. 

Члан 25. 

Градско веће је одговорно, у смислу Закона о 

буџетском систему, за спровођење фискалне политике 

и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима.  

Члан 26. 

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да 

редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише Градско веће, а обавезно у року 

петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

 



 

 

 

Страна 91  Службени гласник града  Ваљева  28. децембар   2020. године Број  24 

  

 

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из 

става 1. овог члана Градско веће усваја и доставља 

извештај Скупштини града. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног 

буџета и извршења и образложења великих 

одступања.  

Члан 27. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава директног корисника одговоран 

је функционер директног корисника. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом 

индиректним корисницима одговорни су 

руководиоци индиректних корисника буџетских 

средстава. 

За законито, наменско, економично и ефикасно 

коришћење средстава распоређених буџетом поред 

функционера односно руководиоца директних и 

индиректних корисника буџетских средстава, 

одговоран је начелник градске управе. 

Члан 28. 

Корисници средстава буџета могу користити средства 

распоређена овом Одлуком само за намене за које су 

им по њиховим захтевима одобрена и пренета. 

 

 

 

Члан 29. 

Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава у 2021. години обрачунату исправку 

вредности нефинансијске имовину исказују на терет 

капитала, односно не исказују расход амортизације и 

употребе средстава за рад.  

Члан 30. 

У случају да за извршење одређеног плаћања 

корисника средстава буџета није постојао правни 

основ средства се враћају у буџет. 

Члан 31. 

Уколико корисник буџета својом делатношћу изазове 

судски спор извршење правоснажних судских одлука 

и судска поравњања извршавају се на терет његових 

апропријација, а преко апропријације која је 

намењена за ову врсту расхода. 

Члан 32. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора 

града Ваљева   могу се  инвестирати у складу са 

чланом 10. Закона о буџетском систему.  

Члан 33. 

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 

2022. и 2023. годину, које је донео министар 

надлежан за финансије, у табели која следи исказује 

се број запослених и то: 

 

Редни број 
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Број запослених у октобру 2020. године 

Број запослених на 

неодређено 

Број запослених 

на одређено 

Укупан број 

запослених 

 
2 3 4 5 (3+4) 

1 

Органи и службе локалне власти 233 33 266 

Изабрана лица 
 

11 11 

Постављена лица 
 

4 4 

Запослени 233 18 251 

2 

Установе културе 75 15 90 

Постављена лица 
 

8 8 

Запослени 75 7 82 

3 

Остале установе из области јавних 

служби које се финансирају из буџета 
30 4 34 

    

1. УФК Валис 25 2 27 

Постављена лица 
 

1 1 

Запослени 25 1 26 

2. Туристичка организација Ваљева 5 2 7 

Постављена лица 
 

1 1 

Запослени 5 1 6 
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Редни број 
Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Број запослених у октобру 2020. године 

Број запослених на 

неодређено 

Број запослених 

на одређено 

Укупан број 

запослених 

 
2 3 4 5 (3+4) 

4 

Предшколске установе 315 90 405 

Постављена лица 
 

1 1 

Запослени 315 89 404 

5 Нове установе и органи 0 0 0 

6 

Укупно за све кориснике буџета који се 

финансирају  са економских 

класификација 411 и 412 

653 142 795 

 
Изабрана лица 

 
11 11 

 
Постављена лица 

 
15 15 

 
Запослени 653 116 769 
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Члан 34. 

Корисници јавних средстава не могу заснивати 

радни однос са новим лицима ради попуњавања 

слободних, односно упражњених радних места 

супротно одредбама закона. 

Члан 35. 

Средства за исплату плата запослених, примена 

Општег колективног уговора, Анекса Општег 

колективног уговора, Посебног колективног 

уговора, обрачун и исплата божићних, годишњих и 

јубиларних награда и других врста награда и бонуса 

предвиђених посебним и појединачним колективним 

уговорима за директне и индиректне кориснике 

средстава буџета града планираће се у складу са 

Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину. 

Члан 36. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања 

у приходима и расходима буџета, могу се користити 

краткорочни кредити у складу са Законом о јавном 

дугу. 

Члан 37. 

Буџетски корисници дужни су да на захтев 

надлежног одељења, тј. службе директног корисника 

ставе на увид документацију о њиховом 

финансирању, као и да достављају извештаје о 

остварењу прихода и извршењу расхода у 

одређеном периоду (најмање тромесечно), 

укључујући приходе које остваре из других извора. 

Члан 38. 

Извештај о извршењу годишњег финансијског плана 

буџетски корисник доставља органу управе 

надлежном за финансије који извршава буџет, 15 

дана пре рока предвиђеног за подношење завршног 

рачуна. 

Члан 39. 

Одлуку о капиталном задуживању града доноси 

Скупштина града, по претходно прибављеном 

мишљењу Министарства финансија Републике 

Србије.    

Члан 40. 

Корисници буџетских средстава буџета града 

Ваљева пренеће на рачун – извршење буџета града 

Ваљева до 31. децембра 2021. године средства која 

нису утрошена за финансирање расхода у 2021. 

години, која су овим корисницима пренета у складу 

са Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину. 

 

 

Члан 41. 

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и 

објавити у "Службеном гласнику града Ваљева".  

Члан 42. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева", 

а примењује се од 01. јануара 2021. године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-968/2020-06 

ПРЕДСЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА  

Снежана Ракић,с.р .  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење о Одлуке о буџету 

града Ваљева за 2021.годину садржан је у члану 43. и 

члану 112. Закона о буџетском систему ( "Службени 

гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015,103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018,31/2019, 

72/2019 и 149/2020), члану 32. став 1. тачка 2) и члану 

32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Србије” број (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - др. закон ,101/16 - др. закон и 

47/2018) и члану  37. став 1. тачка 2) Статута града 

Ваљева (“Службени  гласник града Ваљева” број 

5/2019). 

Чланом 43. Закона о буџетском систему прописано је 

да скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету 

локалне власти. 

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи прописано је да скупштина општине у 

складу са законом доноси буџет и Завршни рачун 

општине. 

Чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да се одредбе овог закона које се односе 

на скупштину општине примењују на  скупштину 

града. 

Чланом  35. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева 

прописано је да скупштине града у складу са Законом 

доноси Одлуку о буџету и Завршни рачун града 

Ваљева. 

Пројекција буџета града Ваљева за 2021. годину 

урађена је на основу Закона о буџетском систему ( 

“Службени гласник РС”, број  54/2009, 73/2010,  
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101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013,142/2014,68/2015,103/2015,99/2016,113/2017,

95/2018,31/2019, 72/2019 и 149/2020), Закона о 

финансирању локалне самоуправе (“Службени 

гласник РС” број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 

125/2014... 89/2018) и Закона о локалној  самоуправи 

(“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - др. 

закон ,101/2016 - др. закон и 47/2018). 

У складу са наведеним прописима, средства буџета 

јединице локалне самоуправе обезбеђују се из 

изворних и уступљених прихода, трансфера, примања 

по основу задуживања и других прихода и примања 

утврђених законом. 

Изворни приходи су приходи чију стопу, начин и 

мерила за утврђивање висине износа утврђује 

јединица локалне самоуправе и ту спадају: 

- Порез на имовину, осим пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на наслеђе и  поклон, 

- Локалне административне таксе, 

- Локалне комуналне таксе, 

- Боравишна такса, 

- Накнада за коришћење  јавних добара у складу са 

законом, 

- Концесионе накнада, 

- Друге накнаде у складу са законом, 

- Приходи од новчаних казни изречених у 

прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 

скупштине јединице локалне самоуправе, као и 

одузета имовинска корист у том поступку, 

- Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности и покретних ствари у 

својини РС, које користи јединица локалне 

самоуправе, односно органи и организације јединице 

локалне самоуправе и индиректни корисници њеног 

буџета,  

- Приходи  од давања у закуп, односно коришћење 

непокретности и покретних ствари у својини јединице 

локалне самоуправе, 

- Приходи настали продајом услуга корисника 

средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је 

пружање уговорено са физичким и правним лицима, 

- Приходи од камата на средства буџета јединице 

локалне самоуправе, 

- Приходи  по основу донација јединици локалне 

самоуправе, 

 

 

- Приходи по основу самодоприноса. 

Приходи од уступљених пореза остварених на њеној 

територији: 

1. Порез на доходак грађана: 

- приходи од пољопривреде и шумарства, 

-приходи од самосталних делатности, 

-приходи од давања у закуп покретних ствари, 

-приходи од осигурања лица,  

- 74% од  пореза на зараде,  

-остали приходи у складу са законом. 

2. Порез на наслеђе и поклон 

3. Порез на пренос апсолутних права 

Приходи од уступљених накнада односе се на приходе 

од накнада остварених на територији јединице 

локалне самоуправе, у складу са законом. 

Поред наведених редовних прихода могу се 

остваривати и остали приходи из уговорених и других 

пословних односа који се реализују преко буџета 

града. 

Јавни расходи који се финансирају из буџета града 

према одредбама закона су: Уставом и Законом 

утврђени задаци органа, организација и служби града, 

одређене потребе грађана у области образовања, 

културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 

физичке културе, информисања и др., обављање и 

развој комуналних потреба, уређење грађевинског 

земљишта, старање о изградњи путева, улица и 

других јавних објеката од општег значаја, законом 

поверени послови граду из оквира права и дужности 

Републике, послови утврђени Статутом града за 

потребе грађана из средстава прикупљених  њиховим 

непосредним изјашњавањем. 

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописан је 

садржај буџета. Буџет се састоји из општег и посебног 

дела. 

Чланом 112. Закона о буџетском систему прописано  

је да одредбе Закона о буџетском систему које се 

односе  на програмски  део буџета примењиваће се 

поступним увођењем за поједине кориснике средстава 

буџета Републике Србије, а у целини од  доношења  

Закона о буџету републике Србије  и одлука о 

буџетима локалне власти за 2015. године. 

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА 

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину 

планирани су приходи и примања са нераспоређеним  
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вишком прихода из ранијих година у износу 

2.998.000.000 динара и 94.267.943,64  динара прихода 

из осталих извора што укупно износи 3.092.267.943,64 

укупних јавних средстава. 

Средства буџета јединице локалне самоуправе 

обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, 

трансфера и других прихода и примања утврђених 

законом.  

Највећи део прихода планиран је приход од пореза на 

доходак, добит и капиталну добит у износу од 

1.551.500.000 динара. Ова група прихода спада у 

групу прихода од уступљених пореза чија расподела 

је регулисана Законом о финансирању локалне 

самоуправе.  

Најиздашнији приход из ове групе пореза је порез на 

зараде који је планиран у износу од 1.340.000.000 

динара.  Порез на приходе од самосталних делатности 

је планиран у износу од 135.000.000 динара, пореза на 

приходе од непокретности у износу од 1.500.000 

динара, док је порез на друге приходе (порез на 

добитке од игара на срећу, порез на приходе од 

осигурања лица, порез на приходе од спортиста и 

спортских стручњака и слично) планиран у износу од 

75.000.000 динара.   

Порез на имовину је планиран у износу од 434.000.000 

динара. Порез на имовину обвезника који воде 

пословне књиге ( правна лица, предузетници) и 

обвезника који не воде пословне књиге (физичка 

лица) планиран је у износу од 340.000.000 динара, 

порез на наслеђе и поклон 24.000.000 динара, док је 

порез на пренос апсолутних права је планиран у 

износу од 70.000.000 динара. 

Порези на добра и услуге су планирани у износу од 

103.250.000 динара. 

Комунална такса за приређивање музичког програма у 

износу од 50.000 динара, локалне комуналне таксе за 

коришћење рекламних паноа су  планиране у износу 

од 500.000 динара. Комуналне таксе и накнаде на 

моторна возила  су планирана у износу од 62.500.000 

динара и обухвата комуналну таксу за држање 

моторних возила и годишњу накнаду за моторна 

возила. Накнада  за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта  износи 2.150.000 динара. 

Боравишна такса је планирана у износу од 8.000.000 

динара. Општинске и градске накнаде представљају 

посебну накнаду за заштиту и унапређење животне 

средине и планиране су у износу 30.000.000 динара. 

Комунална такса за држање средстава за игру 

планирана је у износу од 50.000 динара. 

Комунална такса за истицање фирме  на пословном 

простору  планирана је у износу од 42.000.000 динара.  

 

Текући ненаменски трансфери у ужем смислу од 

Републике у корист нивоа градова планиран је у 

складу са Законом о буџету Републике Србије за 2021. 

годину. 

Приходи од имовине су планирани у износу од 

98.100.000 динара. Приходи буџета града од камата 

планирани су у износу од 750.000 динара. Приходи од 

накнада за коришћење природних добара (накнада за 

коришћење минералних сировина) у износу од 

27.000.000 динара, накнада за заштиту животне 

средине у износу од 650.000 динара, накнада за 

коришћење простора и грађевинског земљишта 

(комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама, комунална такса за коришћење простора 

за паркирање) у износу од 69.500.000 динара, док су 

приходи од имовине која припада имаоцима полисе 

осигурања планирани у износу од 200.000 динара.  

Приходи од продаје добара и услуга су планирани у 

укупном износу 68.800.000 динара. Овој групи 

прихода припадају приходи од закупа који су 

планирани у износу од 7.300.000 динара, приходи од 

остварених услуга боравка деце у предшколским 

установама у износу од 50.000.000 динара, таксе у 

корист нивоа градова (административне таксе) у 

износу од 3.600.000  динара и приходи буџета града 

од споредне продаје добара (приходи по основу 

пореског и прекршајног поступка и приходи које 

својом делатношћу остваре органи града) у износу од 

7.300.000 динара и приходи од продаје добара или 

услуга од стране тржишних организација у износу од 

600.000 динара. 

Приходи од новчаних казни и одузету имовинску 

корист планирани су у износу од 41.950.000 динара од 

којих се 41.000.000 динара се односе средства од 

наплаћених новчаних казни за прекршаје у саобраћају, 

док је 950.000 динара планирано на име прихода од 

новчаних казни за прекршаје.  

Мешовити и неодређени приходи су планирани у 

укупном износу од 52.209.000 динара и односе се на 

сопствене прихода корисника буџетских средстава, 

рефундације трошкова, повраћаја погрешно 

уплаћених средстава и слично који представљају 

општи приход буџета. 

Примања од продаје су планирана у износу од 

35.000.000 динара и односе се на продају 

непокретности и земљишта.  

II ЈАВНИ РАСХОДИ  

Одлуком о буџету града Ваљева за 2021. годину 

планирани су расходи и издаци у износу од 

2.998.000.000 динара, као и  94.267.943,64 динара  
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расхода и издатака из других извора што укупно 

износи 3.092.267.943,64 динара. 

 

 

Планирана маса средстава за плате по овој одлуци је 

пројектована је у складу са Упутством за припрему 

Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и 

пројекцијама за 2022. и 2023. годину, које је донео 

Министар надлежан за послове финансија. 

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

Маса средстава за плате исплаћена 

за период  I-X  2020. године и 

планирана пројекција за период XI-

XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2020. годину на економским 

класификацијама 411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2021. 

годину на економским класификацијама 411 и 

412 

Р. 

б. 

Директни и 

индиректни 

корисници 

буџетских 

средстава 

локалне власти 

Укупан 

број зап. у 

октобру 

2020. 

године из 

извора 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01  

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 04  

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 05-

08   

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 01 

Маса 
средстава за 

плате на 

извору 04 

Маса 
средстава 

за плате 

на извору 

05-08 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Органи и 

службе локалне 

власти 

 

266 

 

322.999.444   317.317.880     

Изабрана лица 11         

Постављена лица  4         

Запослени 251         

2 

Установе 

културе                                                                                                                                                         
90 92.928.000 11.347.700  97.166.000 7.641.700  

Постављена лица  8             

Запослени 82             

3 

Остале установе 

из области 

јавних служби 

које се 

финансирају из 

буџета (навести 

назив установе):        

 

                                                                            

       

  1.УФК Валис 27 19.920.000 2.920.000   19.920.000 3.800.000   

  Постављена лица  1             

  Запослени 26             

  

2. Туристичка 

организација 

Ваљева 

7 8.090.000   8.090.000    

  Постављена лица  1        

  Запослени 6        
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4 

Предшколске 

установе  
405 363.460.000   361.950.000    

Постављена лица 1             

Запослени 404             

5 

Нове установе и 

органи (навести 

назив установа и 

органа):                         

       

6 

Укупно за све 

кориснике 

буџета који се 

финансирају  са 

економских 

класификација 

411 и 412 

 

795 

 

807.397.444 14.267.700  804.443.880 11.441.700  

 

Изабрана лица 11             

Постављена лица  15             

Запослени 769             

 

Што се тиче расходне стране у општем делу буџета 

расходи и издаци су исказани по основним наменама, 

као и по функционалној класификацији.  Расходи и 

издаци који су финансирани из општих прихода 

структуирани су на следећи начин: 

Расходи за запослене чине око 28,55% укупно 

планираних расхода и планирани су  у складу са 

фискалним правилима и Упутством министра 

финансија. 

Расходи за коришћење роба и услуга са учешћем од 

око 26,76% у укупно планираним расходима и 

издацима имајући у виду да су у оквиру ове 

категорије расхода планирана и средства за текуће и 

капитално одржавање комуналне инфраструктуре. 

Субвенције са 3,31%, донације и трансфери са 

14,02%, накнаде из буџета са 3,96%, остали расходи 

са 4,82%, основна средства са 17,69%, откуп 

земљишта 0,67%. 

Одлука о буџету садржи рекапитулацију програма и 

програмских активности који укључују дефинисане 

циљеве и индикаторе. Програмско буџетирање 

представља већу одговорност корисника буџета и 

транспарентност потрошње јавних средстава. 

Програмским буџетом уведен је секторски приступ 

планирању: 

За Програм 1 Становање, урбанизам и просторно 

планирање -сектор  Урбанизам и просторно 

планирање опредељено је 6.000.000 динара, 

Програм 2 Комуналне делатности - сектор Економска 

и развојна политика опредељено је 258.000.000 

динара, 

Програм 3 Локални економски развој - сектор 

Економска и развојна политика опредељено је 

191.067.137 динара, 

Програм 4 Развој Туризма - сектор Економска и 

развојна политика опредељено је 28.203.000 динара, 

Програм 5 Пољопривреда и рурални развој - сектор 

Пољопривреда и рурални развој опредељено је 

73.100.000 динара, 

Програм 6 Заштита животне средине - сектор Заштита 

животне средине  опредељен је износ 62.952.000,00 

динара, 

Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктуре-сектор Саобраћај и саобраћајна 

инфраструктура опредељен је износ од 394.293.500 

динара, 

Програм 8 Предшколско васпитање и образовање-

сектор  Образовање  опредељен је износ од 

484.610.000 динара из буџета. 

Програм 9 Основно образовање и васпитање - сектор 

Образовање опредељен је износ од 170.029.000 

динара, 

Програм 10 Средње образовање и васпитање -сектор 

Образовање опредељен је износ од 80.233.000 динара, 

Програм 11 Социјална и дечија заштита -сектор 

Социјалне заштите опредељен је износ од 209.172.000 

динара из буџета. 

Програм 12 Здравствена заштита - сектор Здравство 

опредељен је износ од 136.660.000 динара,  
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Програм 13 Развој културе и информисања - сектор 

Култура, комуникације и медији  опредељен је износ  

од 156.312.000 динара из буџета, 

Програм 14 Развој спорта и омладине - сектор Спорта 

и омладина опредељен је износ  од 170.861.000 

динара из буџета. 

Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе -

сектор Опште услуге јавне управе опредељен је износ 

од 508.518.075,50 динара из буџета. 

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе-

сектор Политички систем јавне управе опредељен је 

износ од 46.989.287,50 динара из буџета  

Програм 17 Енергетска ефикасност и обновљиви 

извори енергије –сектор смањење загађености 

опредељен је износ од 21.000.000 динара за спортску 

салу „Партизан“. 

У посебном делу буџета приказани су расходи и 

издаци у укупном износу од 2.998.000.000 динара 

буџетских средстава и средстава из осталих извора у 

износу од 94.267.943,64 динара, распоређују се по 

програмима у оквиру раздела и глава, и то: 
 

Раздео 1 – Скупштина Града 

Глава 1 – Скупштина Града 
 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  
 

- Програмска активност 2101-0001 – 

Функционисање скупштине 
 

За редовне трошкове изабраних, постављених и 

запослених лица у Скупштини града и финансирање  
 

 

 

 

политичких партија распоређене су апропријације у 

укупном износу од 22.584.287,50 динара. 
 

Раздео 2- Градско веће  

Глава 1 – Градско веће  

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  
 

-Програмска активност 2101-0002 – Функционисање 

извршних органа, фискалних послова и спољних 

послова 
 

- За редован рад градског већа  распоређене су 

апропријације у укупном износу од 7.020.000 динара. 

Средства су распоређена за исплату плата и трошкова 

превоза запослених лица у Градском већу, трошкове 

путовања као и за услуге по уговору ( накнаде за рад 

чланова Градског већа и чланова комисија Градског 

већа).  
 

Раздео 3- Градоначелник 

Глава 1 –Градоначелник 

Програм 16 – Политички систем локалне 

самоуправе  
 

- Програмска активност 2101-0002 – 

Функционисање извршних органа, фискалних послова 

и спољних послова 
 

- За редован рад градоначелника и других 

запослених лица распоређене су апропријације у 

укупном износу од 17.385.000 динара. Поред зарада 

запослених финансирају се и стални трошкови, 

трошкови путовања, услуге по уговору (информисање 

јавности, накнаде комисијама, услуге превођења, 

услуге ревизије, прославе Дана града, Славе града и 

слично) као и награде града Ваљева.   
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Програм 16: 

Политички 

систем локалне 

самоуправе 

Лазар Гојковић, 

градоначелник града 

Ваљева и Снежана 

Ракић, председник 

Скупштине   

1.Ефикасно и ефективно 

функционисање органа 

политичког система 

локалне самоуправе 

-       

Функционисање 

скупштине 

Бранка Росић, 

секретар Скупштине и 

Биљана Ковачевић 

руководилац Одељења 

за послове органа 

града 

          

Функционисање 

извршних органа 

Лазар Гојковић, 

градоначелник града 

Ваљева 
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Раздео 4 – Градска управа града Ваљева 

 

Програм 1-Становање, урбанизам и 

просторно планирање 

 

-Програмска активност 1101-0001-Просторно и 

урбанистичко планирање  -апропријација у износу од  

 

6.000.000 динара је намењена за израду планова 

предвиђених по генералном плану и то: Измена плана 

генералне регулације „Центар“, измена плана 

генералне регулације Дивчибаре ПГР “Градац”, ПГР 

”Ново Насеље”, ПДР део насеља Попучке „улица која 

повезује Привредну зону са новом деоницом 

државног пута“. 
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Програм 1. 

Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Просторни 

развој у  складу 

са плановима 

1.Проценат 

покривености територије 

урбанистичком планском 

документацијом 

100 100 100 

2.Унапређење 

стамбеног 

положаја грађана 

2. Број домаћинстава 

којима је решено 

стамбено питање 

20 30 30 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

Александар 

Пурић, 

руководилац 

Одељења за 

урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и 

заштиту 

животне 

средине   

1.Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистчком 

документацијом 

1.Усвојен просторни план 

града/општине 
ДА ДА  ДА  

 

Програм 2- Комуналне делатности 

 

- Програмска активност 1102-0001- 

Управљање/одржавање јавним осветљењем -

апропријације у укупном износу од 76.100.000 динара 

и односи се на одржавање и изградњу јавног 

осветљења. 

 

-Програмска активност 1102-0002- Одржавање јавних 

зелених површина у износу од 21.200.000 динара. 

 

-Програмска активност 1102-0003- Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене у износу од 

45.300.000 динара-апропријација је намењена за 

дератизацију, дезинфекцију и чишћење и прање 

улица. 

 

-Програмска активност 1102-0004- Зоохигијена у 

износу од 11.000.000 динара-апропријација је 

намењена за функционисање и проширење азила. 

 

-Програмска активност 1102-0005- Уређивање, 

одржавање и коришћење пијаца у износу од 3.000.000 

динара-апропријација је намењена за 

субвенционисање ЈКП Полет. 

 

-Програмска активност 1102-0007- Производња и 

дистрибуција топлотне енергије у износу од 

12.500.000 динара-апропријација је намењена за 

набавку енергента за ЈКП Топлана и почетак 

обављања комуналне делатности димничарских 

услуга. 

 

-Програмска активност 1102-0008- Управљање и 

снабдевање водом за пиће у износу од 88.900.000 

динара-апропријација је намењена за капиталну 

субвенцију ЈП Стубо Ровни, уговорене услуге,  текуће 

поправке и одржавање сеоских водовода и израду 

планске документације и изградњу водовода. 
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Програм 2.  

Комуналне 

делатности 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструкт. и 

грађевинско 

земљиште 

1.Повећање 

покривености насеља 

и територије 

рационалним јавним 

осветљењем 

1.Укупна количина 

потрошене 

електричне енергије 

(годишње) у kWh 

5180000 5190000 5190000 

2.Повећање 

покривености 

територије 

комуналним 

делатностима 

одржавања јавних 

зелених површина, 

одржавање чистоће 

на површинама јавне 

намене и зоохигијене 

1.Број м2 јавних 

зелених површина 

које се уређују и 

одржавају 

14250000 14300000 14300000 

3.Адекватан 

квалитет пружених 

услуга уз рационално 

спровођење 

даљинског грејања 

1.Однос произведене 

и испоручене 

топлотне енергије 

97.5% 97.20% 97.50% 

4.Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања 

1.Проценат 

домаћинства 

обухваћених услугом 

у односу на укупан 

број домаћинстава 

70 70 70 

5. Рационално 

снабдевање водом за 

пиће 

1.Степен физичких 

губитака у мрежи 

(%) 

40 38 37 

Управљање / 

одржавање 

јавним 

осветљењем 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструкт.  

1.Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем  

1.Укупан број замена 

светиљки након 

пуцања лампи (на 

годишњој бази) 

1170 1150 1150 

Одржавање 

јавних зелених 

површина 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструкт. и 

грађевинско 

земљиште 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

уређења и одржавања 

јавних зелених 

површина 

1.Динамика уређења 

јавних зелених 

површина 

месечно месечно месечно 

Одржавање 

чистоће на 

површинама 

јавне намене 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструкт. и 

грађевинско 

земљиште 

1.Максимална 

могућност 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

1.Степен 

покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно-прометних 

површина (број улица 

које се чисте у односу 

на укупан број улица у 

граду/општини) 

99 99 99 

Зоохигијена 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

1.Унапређење заштите 

од заразних и других 

болести које преносе 

животиње 

1.Број ухваћених и 

збринутих паса и 

мачака 

280 270 270 
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комуналне послове 

Унапређење, 

одржавање и 

коришћење 

пијаца 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга, 

одржавања и 

коришћења пијаца 

1.Број опремљених 

пијачних места у 

односу на укупан број 

пијачних места 

предвиђених у складу 

са 

градском/општинском 

одлуком 

64% 65% 65% 

Производња и 

дистрибуција 

топлотне 

енергије 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Оптимална 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

даљинског грејања и 

развој дистрибутивног 

система 

1.Степен 

покривености 

корисника услугом  

даљинског грејања 

(број услужених 

домаћинстава у 

односу на укупни број 

домаћинстава у 

граду/општини) 

26 27 27 

Управљање и 

снабдевање 

водом за пиће  

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструкт. и 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

и Зоран Митровић 

директор ЈП 

Колубара  

1.Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

1.Број кварова по км 

водоводне мреже 
8 7 7 

 

Програм 3-Локални економски развој 

 

-Програмска активност 1501-0001- Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента -

апропријација  у износу од 173.667.137 динара је 

намењена за улагање у  индустријску  зону. 

 

-Програмска активност 1501-0002 - Мере активне 

политике запошљавања -апропријација  у износу од 

15.000.000 динара ће се користити у складу са 

Програмом и мерама активне политике запошљавања 

за 2021. годину. 

 

- Пројекат 1501-П2 „Више шанси за боље могућности 

запошљавања у западној Србији – планирана су 

средства у износу од 2.400.000 динара. Пројекат је 

намењен маргинализованим групама, незапосленима, 

тражиоцима азила, повратницима из реадмисије кроз 

стручне праксе, субвенције за самозапошљавање  са 

територије Ваљева, Коцељеве, Лајковца  и Мионице.  
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Програм 3.  

Локални 

економски 

развој 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште и Тијана 

1. Повећање 

запослености на 

територији 

града/општине  

1. Број евидентираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ 

(разврстаних према 

полу и старости) 

6000  (52% 

Ж, 48% М) 

5800  (50% 

Ж, 50% 

М) 

5800  (50% 

Ж, 50% М) 
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Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

Унапређење 

привредног и 

инвестиционог 

амбијента 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

инфраструктуру и 

грађевинско 

земљиште 

1.Успостављање 

функционалне 

пословне 

инфраструктуре 

1.Степен 

искоришћености 

земљишта/простора у 

индустријским зонама 

19% 22% 22% 

Мере активне 

политике 

запошљавања 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне пословe 

1.Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

1. Број новозапослених 

кроз реализацију мера 

активне политике 

запошљавања 

124 42 60 

Пројекат: Више 

шанси за боље 

могућности 

запошљавања у 

западној Србији 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1. Створити боље 

могућности 

запошљавања и 

смањити 

незапосленост 

1. Број новозапослених у 

односу на базну годину 

   

2. Боље могућности 

запошљавања у односу 

на базну годину 

 

Програм 4-Развој туризма 

 

-Програмска активност 1502-0001-Управљање 

развојем туризма-апропријација у износу од 2.450.000 

динара је намењена за пројекте који подстичу 

привредно-туристичке за унапређење туристичке 

инфраструктуре као и за улагање у метеоролошку 

станицу на Дивчибарама. 
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Програм 4.  

Развој туризма 

Драгана Терзић, 

члан Градског 

већа и Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове 

1.Усвојени и 

испуњени 

циљеви 

дефинисаних у 

стратегији који 

се односе на 

туризам 

1.Укупан број ноћења 195000 200000 200000 

2.Повећање 

смештајних 

капацитета 

туристичке 

понуде 

1. Број новорегистрованих 

кревета 
370 400 400 

Управљање 

развојем 

туризма 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне 

послове и Ана 

Марковић, 

директор 

Туристичке 

1. Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и услуге 

1.Проценат реализације програма 

развоја туризма града/општине у 

односу на годишњи план 

99% 99% 99% 

2.Спроведен јавни конкурс ДА ДА ДА 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног 

задатка 

1.Спроведене пројектне 

активности 
ДА ДА ДА 
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организације 

Ваљево 

Промоција 

туристичке 

понуде 

Тијана 

Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за лок. 

развој, привреду и 

комун. послове и 

Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде 

града/општине на 

циљаним 

тржиштима 

1. Број  дистрибуираног 

пропагандног материјала 
25000 26000 26000 

2.Исправне метео 

станице 
1.Број отказа метео станица 0 0 0 

 

 

Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој  

 

-Програмска активност 0101-0001- Подршка за 

спровођење пољопривредне политике у локалној 

заједници –апропријација у износу од 5.100.000 

динара је намењена за набавку противградних ракета 

и накнаду стрелцима противградне заштите. 

 

 

-Програмска активност 0101-0002- Мере подршке 

руралном развоју –апропријација у износу од 

68.000.000 динара је намењена за услуге по уговору- 

Агроразвој, као и за субвенције за пољопривреду у 

складу са Програмом субвенција у пољопривреди у 

износу од 60.000.000 динара. 
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Програм 5.  

Пољопривреда и 

рурални развој 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Раст производње и 

стабилност дохотка 

произвођача 

1.Удео регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

75% 77% 77% 

Подршка за 

спровођење 

пољопривредне 

политике у локалној 

заједници 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за лок. 

развој, привреду и 

комун. послове 

1.Стварање услова за 

развој и унапређење 

пољопривредне 

производње 

1.Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

произвођачима на 

територији 

града/општине 

 
12 12 

2.Број учесника 

едукација  
250 250 

Мере подршке 

руралном развоју 

Милош 

Милутиновић, 

помоћник 

Градоначелника 

1.Унапређење 

руралног развоја    

1.Број регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која су 

корисници мера 

руралног развоја у 

односу на укупан број 

пољопривредних 

газдинстава  

270 290 290 

 

 

Програм 6 - Заштита животне средине 

 

-Програмска активност: 0401-0001 Управљање 

заштитом животне средине - средства у износу од  

1.400.000,00 динара ће се користити за  усклађивање 

пројеката, програма и планова из области заштите 

животне средине, за израду акционих планова за 

побољшање квалитета ваздуха, док ће се средства у 

износу од 11.760.000 динара реализовати за набавку 

опреме за котларницу на пелет и набавку топлотних 

подстаница неопходних за прикључење нових 

објеката на даљински систем грејања.    
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-Програмска активност: 0401-0002 - Праћење 

квалитета елемената животне -средине средства у 

износу од 5.392.000 динара ће се користити за 

потребе праћења параметара квалитета ваздуха, воде, 

земљишта и за потребе мерења нивоа комуналне буке 

за дан и ноћ на територији града Ваљева. 

 

- Програмска активност: 0401-0003 - Заштита 

природе, средства у износу од 1.300.000 динара 

намењена су за израду програма заштите животне 

средине и реализацију програма управљања 

заштићеним подручјем, предео изузетних одлика 

,,Клисура реке Градац“. Средства су намењена 

учешћу у финансирању активности на уређењу и 

унапређењу заштићеног подручја а све у складу са 

Програмом планираних активности који у законском 

року доставља управљач ЕКОД ,,ГРАДАЦ“. 

   

 

- Програмска активност:  0401-0004 - Управљање 

отпадним водама средства у износу од 33.000.000 

планирана су за пројектовање и изградњу кишне и 

фекалне канализационе мреже, израду пројектно-

техничке документације за постројење за прераду 

отпадних вода на Дивчибарама и фекалну 

канализациону мрежу у делу насељеног места 

Белошевац II фаза. 

 

- Програмска активност: 0401-0006 Управљање 

осталим врстама отпада, средства у износу од 

10.100.000 динара планирана су за активности на 

уклањању дивљих депонија у износу од 5.000.000, док 

су средства у износу од 5.100.000 планирана за 

капиталне субвенције ,,ЕКО ТАМНАВА“. 

Опредељени износ је намењене учешћу у 

финансирању изградње Регионалне депоније у 

Каленићу.  
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Програм 6. 

Заштита 

животне 

средине 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природе 

1. Број подручја 

која су 

проглашена 

заштићеним 

подручјем III 

категорије 

1 2 3 

2.Унапређивање 

квалитета елемената 

животне средине 

1.Број дана у току 

године са 

прекорачењем 

граничних 

вредности 

квалитета ваздуха 

150 100 100 

2.Вредност 

укупних 

индикатора буке 
40db 40db 40db 

3.Унапређења 

управљања отпадним 

водама 

1.Број становника 

прикључен на 

јавну 

канализацију у 

односу на укупан 

број становника 

50% 55% 60%  

2.Проценат 

становништва 

прикљученог на 

постројења за 

пречишћавање 

отпадних вода из 

јавне 

канализације са 

примарним, 

секундарним и 

терцијарним 

третманом у 

односу на укупан 

број становника 

50% 55% 60% 
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на територији 

града/општине 

4.Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

1.Број очишћених 

"дивљих" 

депонија 
10 10 10 

2.Проценат 

рециклираног 

отпада 
10% 40% 40% 

Управљање 

заштитом 

животне средине   

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Испуњење обавеза 

у складу са законима 

у домену постојања 

стратешких и 

оперативних планова 

као и мера заштите 

1.Усвојен 

програм  заштите 

животне средине 

са акционим 

планом 

да да да 

2. Усвојен план 

квалитета ваздуха 
не да да 

3.Усвојен 

акциони план 

заштите од буке 

да да да 

Праћење 

квалитета 

елемената 

животне средине 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Праћење у складу 

са прописаним 

законским обавезама 

1.Број урађених 

мониторинга 

185 

месечно 

190 

месечно 

190 

месечно 

2.Проценат 

правних лица која 

достављају 

податке за 

локални регистар 

у односу на 

укупан број 

правних лица која 

су обавезна да 

достављају 

податке 

90% 95% 100% 

Заштита природе 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Унапређење 

заштите природних 

вредности 

1.Број подручја 

која су 

проглашена 

заштићеним 

подручјима III 

категорије 

1 2 3 

Управљање 

отпадним водама 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

уклањања отпадних 

вода и минималан 

негативан утицај на 

животну средину 

1.Однос 

пречишћених 

отпадних вода у 

односу на укупну 

количину 

50% 55% 60% 

Управљање 

осталим врстама 

отпада 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења за 

урбанизам, грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине   

1.Одрживо 

управљање осталим 

врстама отпада 

1.Број очишћених 

"дивљих" 

депонија 

10 10 10 

2.Количина 

прикупљеног 

осталог отпада 

30000 t/год 
30000 

t/год 
30000 t/год 

 

 

Програм 7 – Организација саобраћаја и 

саобраћајне инфраструктуре  

 

- Програмска активност 0701-0002-Управљање и 

одржавање саобраћајне инфраструктуре распоређене 

су апропријације у укупном износу од 358.293.500 

динара. 

За функционалну класификацију 451-Друмски 

саобраћај планирана су средства у износу од 

318.293.500 динара. Апропријације ће се користити за 

текуће одржавање улица и путева, као и за 

пројектовање, реконструкцију и изградњу улица и 

путева. 

За функционалну класификацију 350 - Јавни ред и 

безбедност-истраживање и развој  у износу од  
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40.000.000 динара - по Програму коришћења 

новчаних средстава од наплаћених казни за прекршаје 

у саобраћају.  

 

 

- Програмска активност 0701-0004-Јавни градски и 

приградски превоз путника апропријација у износу од 

36.000.000 динара ће се реализовати за 

функционисање градског превоза.  
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Програм 7. 

Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура  

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо-

економском развоју 

1.Дужина 

изграђених 

саобраћајница 

које су у 

надлежности 

града  

23 23 23 

2.Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

1.Број 

саобраћајних 

незгода/инцидена

та у односу на 

број  из претходне 

године 

2650 2600 2600 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру 

1.Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и  

редовно одржавање 

асфалтног покривача 

1.Проценат 

санираних путева 

од укупне дужине 

путне мреже која 

захтева санацију 

и/или 

реконструкцију 

5 5 5 

Јавни градски и 

приградски превоз 

путника 

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за 

локални развој, 

привреду и 

комуналне послове 

1.Максимална могућа 

покривеност 

корисника и 

територије услугама 

јавног превоза 

1.Проценат 

покривености 

територије 

услугом јавног 

превоза (мерено 

кроз број насеља 

где постоји 

организован јавни 

превоз у односу на 

укупан број 

насеља) 

77 79 79 

 

 

Програм 9 – Основно образовање 

 

- Програмска активност 2002-0001-Функционисање 

основних школа обухвата апропријације у укупном 

износу од 169.849.000 динара су намењене 

функционисању 15 основних школа и финансирању 

заједничких трошкова такмичења ученика и 

социјалних давања запосленим радницима. 

 

Буџетом су планирана средства за превоз ученика и 

запослених, исплату јубиларних награда, социјалних 

давања запосленим радницима, сталних трошкова 

(струја, вода, грејање и сл.), стручног усавршавања 

запослених, материјала, текуће поправке и одржавање 

објеката. Посебна пажња је посвећена планирању 

средстава за хигијену, обезбеђена су заштитна 

средства, а све у складу са спровођењем  мера заштите 

од ширења коронавируса. 
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Преглед расподеле трансфера основним школама 

Р. бр ШКОЛА Укупно 

1 Прва основна школа 16.310.000 

2 ОШ Владика Николај 14.235.000 

3 ОШ Андра Савчић 15.007.000 

4 ОШ Нада Пурић 12.151.000 

5 ОШ Сестре Илић 12.697.000 

6 ОШ Милован Глишић 15.088.000 

7 ОШ Десанка Максимовић 10.517.000 

8 ОШ Милош Марковић Лесковице 7.320.000 

9 ОШ Илија Бирчанин Ставе 8.415.000 

10 ОШ Драгољуб Илић Драчић 12.740.000 

11 ОШ Стеван Филиповић Дивци 9.212.000 

12 ОШ Здравко Јовановић Поћута 6.700.000 

13 ОШ Свети Сава Попучке 4.945.000 

14 ОШ Прота Матеја Ненадовић Бранковина 9.622.000 

15 ОШ Милован Глишић Ваљевска Каменица 10.860.000 

16 Остало (социјална давања запосленима и такмичења) 4.030.000 

УКУПНО: 169.849.000 

 

 

 -Програмска класификација 2002-0001-

Функционисање основних школа распоређене су 

апропријације за финансирање трошкова смештаја 

деце у специјализованој школи Вељко Рамадановић у 

износу од 180.000 динара. 

 

Финансирање се врши на основу Закона о образовању 

и васпитању (``Службени гласник Републике Србије `` 

број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон и 

6/20) и Закона о основном образовању и васпитању 

(``Службени гласник Републике Србије`` број 55/13, 

101/17, 10/19, 27/18-др.закон).  
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Програм 9.  

Основно 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења за 

друштвене делатности 

1. Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

1. Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено према 

полу) 

3218м, 

3095ж 

3228м, 

2989ж 

3239м, 

2993ж 

Функционисање 

основних школа 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења за 

друштвене делатности 

1. Обезбеђени 

прописани услови за 

васпитно - 

образовни рад са 

децом у основним 

школама  

1. Просечан број 

ученика по 

одељењу 

(разврстано по 

полу) 

8,39м, 

8,28ж 

8,65м, 

8,10ж 

8,72м, 

8,07ж 

 2.Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

1. Проценат 

објеката 

прилагођених деци 

са инвалидитетом 

и посебним 

потребама 

7% 7% 7% 

 

 

Програм 10 – Средње образовање  

 

- Програмска активност 2003-0001-Функционисање 

средњих школа обухвата апропријације у укупном 

износу од 80.233.000 динара и намењене су 

функционисању 6 средњих школа и финансирању 

заједничких трошкова такмичења ученика и 

социјалних давања запосленим радницима.  

Средства су планирана за превоз запослених, исплату 

јубиларних награда, социјалних давања запосленим 

радницима, сталних трошкова (струја, вода, грејање и 

сл.), стручног усавршавања запослених, материјала, 

текуће поправке и одржавање објеката. Како у 

основним тако и у средњим школама средства су 

планирана у складу са епидемиолошким условима.  

Финансирање се врши на основу Закона о образовања 

и васпитања (``Службени гласник Републике Србије`` 

број 88/17,27/18-др.закон,10/19,27/18-др.закон и 6/20) 

и Закона о средњем образовању и васпитању 

(``Службени гласник Републике Србије `` број 

55/13,101/17,10/19,27/18-др.закон и 6/20). 

 

Преглед расподеле трансфера средњим школама 

Р.бр. ШКОЛА Укупно 

1 Техничка школа 20.730.000 

2 Економска школа 13.205.000 

3 Ваљевска гимназија 12.210.000 

4 Пољопривредна школа 13.043.000 

5 Медицинска школа 11.130.000 

6 Средња музичка школа 6.885.000 

7 Остало (социјална давања запосленима и такмичења) 3.030.000 

УКУПНО: 80.233.000 
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Програм 10. 

Средње 

образовање и 

васпитање 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

1. Број деце која су 

обухваћена 

средњим 

образовањем 

(разложен по 

разредима и полу) 

1837м, 

2079ж 

1802м, 

2091ж 

1807м, 

2101ж 

2. Унапређивање 

доступности средњег 

образовања 

1.Број објеката 

који су 

прилагодили 

простор за децу са 

инвалидитетом у 

односу на укупан 

број објеката 

средњих школа 

2 од 6 2 од 6 2 од 6 

Функционисање 

средњих школа 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

квалитета образовања 

у средњим школама 

1. Број ученика који 

похађају 

ваннаставне 

активности у односу 

на укупан број 

ученика 

1908/3930 1947/3893 1957/3908 

 

 

Програм 11 – Социјална и дечија заштита  

 

- Програмска активност 0901-0001- Једнократне 

помоћи и други облици помоћи распоређена су 

средства у износу од 28.930.000 динара за једнократне 

помоћи, Народну кухињу, Комесаријат за избеглице, 

РВИ и породице палих бораца након 1990. године а на 

основу Закона о социјалној заштити (``Службени 

гласник Републике Србије`` број 24/11) и Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 18/16). 

 

-Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи - 

финансира се на основу Закона о социјалној заштити 

(``Службени гласник Републике Србије `` број 24/11) 

и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 18/16). 

Апропријације у износу од 66.216.000 су распоређене 

за финансирање текућих расхода Центра за социјални 

рад и накнада из буџета за субвенције за социјално 

становање, помоћ у кући за стара лица, једнократне 

помоћи, трошкове сахрањивања и бесплатну ужину за 

ученике од првог до четвртог разреда основних школа 

чије су породице корисници новчане социјалне 

помоћи или дечијег додатка.  

- Програмска активност 0901-0003- Дневне услуге у 

заједници  распоређена су средства у укупном износу 

од 8.000.000 динара за дотације социо-хуманитарним 

организацијама и борачко-инвалидским удружењима. 

Финансирање се на основу Закона о социјалној 

заштити (``Службени гласник Републике Србије `` 

број 24/11) и Одлуке о социјалној заштити у граду 

Ваљеву (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16). 

 

- Програмска активност 0901-0004- Саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне услуге 

распоређене су апропријације у укупном износу од 

30.176.000 динара за пружање услуга дневног боравка, 

клуба ОСИ, помоћ у кући, лични пратилац детета, 

породични сарадник, СОС телефон и саветовалишта 

за брак и породицу, а на основу Закона о социјалној 

заштити (``Службени гласник Републике Србије `` 

број 24/11) и Одлуке о социјалној заштити у граду 

Ваљеву (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16).  
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- Програмска активност 0901-0005- Подршка 

реализацији активности Црвеног крста распоређена је  

апропријација од 2.400.000 динара на основу Закона о 

Црвеном крсту (``Службени гласник града Ваљева`` 

број 107/2005) . 

 

- Програмска активност 0901-0006- Подршка деци и 

породицама са децом опредељене су апропријације у 

укупном износу од 61.850.000 динара које су 

намењене за рад интерресорне комисије, реализацију 

ЛПА за децу и ЛАП за Роме и накнади за незапослене 

породиље, активности посебном подстицају рађања 

деце и финансирање трошкова вантелесне оплодње. У 

оквиру наведених средстава  планирана су и средства 

за остваривање права на новчану помоћ  за свако 

прворођено  дете у породици. Финансирање се обавља 

на основу Закона о финансијској подршци породици  

 

са децом (``Службени гласник Републике Србије`` 

број 13/17 и 50/18), Одлуке о финансирању трошкова 

вантелесне оплодње (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 16/18-пречишћен текст) и Одлуке о 

већем обиму права породици са децом и о 

финансијској подршци за подстицање рађања деце 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 15/16). 

 

- Програмска активност 0901-0008- Подршка особама 

са инвалидитетом опредељена је апропријација у 

укупном износу од 11.600.000 динара за помоћ у кући, 

а на основу  Закона о социјалној заштити (``Службени 

гласник Републике Србије `` број 24/11) и Одлуке о 

социјалној заштити у граду Ваљеву (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 18/16).  
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Програм 11.  

Социјална  и 

дечја заштита 

Радоица Рстић, 

председник 

Савета за 

интегралну 

социјалну 

политику у граду 

Ваљеву 

1. Унапређење 

квалитета 

услуга 

социјалне 

заштите 

1.Проценат 

лиценцираних 

пружалаца услуге у 

односу на укупан број 

подржаних 

пружалаца услуге 

44 46 46 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

Катарина 

Милићевић, 

директор Центра 

за социјални рад, 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Унапређење 

заштите 

сиромашних 

1.Број корисника 

једнократне новчане 

помоћи у односу на 

укупан број грађана 

0,76  0,73  0,73  

0,17 0,14 0,14 

2.Проценат грађана 

који добијају новчане 

накнаде и помоћи у 

натури у складу са 

Одлуком о социјалној 

заштити у односу на 

укупан број грађана 

0,45 0,50 0,50 

Дневне услуге у 

заједници 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници  

1.Број 

удружења/хуманитарн

их организација које 

добијају средства из 

буџета града/општине 

17 18 18 

Саветодавно-

терапијске и 

социјално -

едукативне услуге 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1. Подршка 

развоју мреже  

услуге 

социјалне 

заштите 

предвиђене 

Одлуком о 

социјалној 

1.Број услуга 

социјалне заштите 

предвиђених Одлуком 

о социјалној заштити - 

укупно 

11 11 11 
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заштити и 

Законом о 

социјалној 

заштити 

Подршка 

реализацији 

програма Црвеног 

крста 

Мирослав 

Ђукић, секретар 

Црвеног крста 

1. Социјално 

деловање - 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне 

помоћи лицима 

у невољу, 

развијањем 

солидарности 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

1.Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи 

39 45 45 

Подршка деци и 

породици са децом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Унапређење 

популационе 

политике 

1.Број мера 

материјалне подршке 

намењен мерама 

локалне популационе 

политике (нпр. 

подршка материнству, 

подршка породиљама, 

накнада за новорођену 

децу) 

5 6 6 

Подршка особама 

са инвалидитетом 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Обезбеђивање 

услуга 

социјалне 

заштите за 

старије и 

одрасле са 

инвалидитетом 

1.Број услуга 1 1 1 

2.Број корисника 

услуга 
164 169 170 

 

 

Програм 12-Здравствена заштита 

 

-Програмска активност 1801-0001-Функционисање 

установа примарне здравствене заштите -

апропријација у укупном износу од 99.000.000 динара 

су распоређене за финансирање Дома здравља и 

неизмирених обавеза ЗУ Апотеке Ваљево на основу 

Одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза 

Апотекарске установе Ваљево чији је оснивач град 

Ваљево. Средства су планирана за инвестиционо 

одржавање  амбуланте на Дивчибарама у износу од 

5.000.000 динара. Средства у износу од 94.000.000 су 

планирана за Апотекарску установу у складу са  

Законом о здравственој заштити (``Службени гласник 

Републике Србије `` број 25/19) и Одлуком о 

прихватању измирења неизмирених обавеза 

здравствених установа чији је оснивач Ваљево 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 20/20).  

 

-Програмска активност 1801-0002-Мртвозорство -

апропријација у укупном износу од 2.400.000 динара. 

 

-Програмска активност 1801-0003-Спровођење 

активности из области друштвене бриге за јавно 

здравље -апропријација у укупном износу од  

2.000.000 динара је распоређена за спровођење 

Програма превенције од незаразних болести у граду 

Ваљеву у 2021. години.  

 

Пројекат 1801-П1-”Реконструкција објекта-Општа 

болница Ваљево” -планирана су средства за израду 

пројектне документације реконструкције, адаптације 

и доградње објекта Опште болнице Ваљево у износу 

од 33.260.000 динара. 
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Програм 13 – Развој културе 

 

- Програмска активност 1201-0002-Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва - 

апропријације су распоређене за финансирање 

програма удружења из области културе по конкурсу у 

износу од 2.000.000 динара и ПИО самосталних 

уметника у износу од 800.000 динара. Финансирање 

се врши на основу Закона о култури (``Службени 

гласник Републике Србије`` број 72/2009,13/2016 и 

30/2016-исправка), Уредбе о критеријумима, 

мерилима и начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета Републике 

Србије, аутономне покрајине односно јединица 

локалне самоуправе (``Службени гласник Републике 

Србије`` број 105/16).  

-Програмска активност 1201-0003-Унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа - апропријације у износу од 

1.100.000 динара су распоређене за финансирање 

дотација аматерским удружењима и Задужбине 

Десанка Максимовић а на основу Закона о култури 

(``Службени гласник Републике Србије`` број 

72/2009,13/2016 и 30/2016-исправка), Закона о 

удружењима (``Службени гласник Републике Србије`` 

број 51/2009), Одлуке о средствима за подстицање 

програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења Ваљеву (``Службени гласник 

града Ваљева`` број 20/2018).   
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Програм 12.  

Здравствена 

заштита 

Зора Бојичић, 

руководилац Одељења 

за друштвене 

делатности 

1.Унапређивање 

здравља 

становништва 

1.Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

82100 82100 82100 

Функционисање 

установа примарне 

здравствене 

заштите 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево, мр 

Војислав Степановић 

директор Апотекарске 

установе Ваљево 

1.Унапређење 

доступности, квалитета 

и ефикасности ПЗЗ 

1.Проценат 

реализације 

планова 

инвестирања у 

објекте и опрему 

ПЗЗ 

100% 100% 100% 

Мртвозорство 

Бранка Ценковић, 

руководилац Одељења 

за имовинске послове 

и општу управу 

          

Спровођење 

активности из 

области друштвене 

бриге за јавно 

здравље 

др Бранка Антић, 

директор Дома 

здравља Ваљево 

1.Стварање услова за 

очување и унапређење 

здравља становништва 

1.Број становника 

обухваћених 

посебним програма 

и пројеката из 

области јавног 

здравља 

15.000 15.000 15.000 

Пројекат: 

Реконструкција 

објекта - Општа 

болница Ваљево 

Александар Пурић, 

руководилац Одељења 

за урбанизам, 

грађевинарство, 

саобраћај и заштиту 

животне средине, 

Марија Митровић 

координатор пројекта   

 1. Стварање услова за 

бољу доступност и 

приступачност у 

коришћењу здравствене 

заштите од интереса за 

грађане 

 1. Створена боља 

доступност и 

приступачност у 

коришћењу 

здравствене 

заштите, а која је 

већа у погледу 

простора, опреме, 

кадра, лекова, и 

медицинских 

средстава који су 

неопходни за рад у 

односу на постојеће 

услове 
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- Програмска активност 1201-0004-Остваривање и 

унапређење јавног интереса у области јавног 

информисања - апропријације су распоређене за 

финансирање конкурса у области информисања у 

износу од 7.800.000 динара, а на основу Закона о  

 

 

јавном информисању (``Службени гласник Републике 

Србије`` број 83/14, 58/15,12/16-аутентично 

тумачење), Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања (``Службени гласник Републике 

Србије`` број 16/26 и 18/17). 
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Програм 13.  

Развој културе и 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца програма 

који доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

који су одржани на 1000 

становника 

200 200 200 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-

конкурси у 

култури, 

самостални 

уметници   

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Повећање 

учешћа грађана у 

културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1. Број  програма и пројеката 

удружења грађана подржаних 

од стране града 

29 30 30 

2.Средства планирана у буџету 

града 
8000000 8000000 8000000 

Унапређење 

система очувања и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа - 

Унапређење 

аматерског 

културног и 

уметничког 

стваралаштва, 

Задужбина Д. 

Максимовић 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број публикација о 

културном наслеђу по 

становнику 

25 25 25 

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

становнику 

 450 450 450 

Остваривање и 

унапређивање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања 

Зора Бојичић, 

руководилац 

Одељења за 

друштвене 

делатности 

1.Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

1.Број програмских садржаја 

подржаних на конкурсима 

јавног информисања 

21 21 21 

 

 

Програм 14 - Развој спорта и омладине  

 

- Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним 

спортским организацијама, удружењима и савезима - 

У оквиру ове програмске активности се финансирају 

спортска удружења и то на следеће начине: 

финансирање годишњих програма и финансирање 

односно суфинансирање посебних програма путем 

јавног позива и без јавног позива (из нераспоређених 

средстава)  у  складу са  Законом о спорту 

(``Службени гласник Републике Србије`` број 

10/2016), Одлуком о одобравању и финансирању 

програма којима се задовољавају потребе и интереси 

грађана у области спорта у граду Ваљеву (``Службени 

гласник града Ваљева`` број 13/17,8/19 и 19/19). 

 



 

 

 

Страна 114                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 
 

Планирана средства за ове намене износе 70.000.000 

динара.  

- Програмска активност 1301-0002- Подршка 

предшколском и школском спорту – планирана  

 

 

 

 

 

 

 

апропријација у износу од 3.000.000 динара за 

финансирање програма Савеза за школски спорт који  

својим радом доприноси развоју предшколског, 

школског и рекреативног спорта. 

 

- Програмска активност 1301-0003- Одржавање 

спортске инфраструктуре – планирана апропријација 

у износу од 17.200.000 динара ће се користити за 

пројектовање и изградњу спортских објеката. 
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Програм 14.  

Развој спорта и 

омладине 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1.Обезбеђивање услова 

за бављење спортом 

свих грађана и 

грађанки 

града/општине  

1. Број жена 

чланова спортских 

организација и 

удружења 

500 525 550 

Подршка локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Обезбеђивање услова 

за рад и унапређење 

капацитета спортских 

организација преко 

којих се остварује јавни 

интерес у области 

спорта у граду/општини 

1. Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране града/општине 

45 48 50 

Подршка 

предшколском и 

школском спорту 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

1. Унапређење 

предшколског и 

школског спорта 

1. Број програма 

којима се реализују 

активности школског 

спорта 

20 21 22 

Изградња спортске 

инфраструктуре 

Бранко Вуковић, 

руководилац 

Одељења за 

грађевинско 

земљиште и 

инфраструктуру и 

Владимир 

Мишковић, члан 

Градског већа 

          

 

 

Програм 15 – Опште услуге локалне 

самоуправе 

 

-Програмска активност 0602-0001-Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина 

 

- За програмску класификацију функционисања 

Градске управе  функционална класификација  130, 

распоређују се средства у износу од 447.614.743 

динара. Финансирају се плате запослених, превоз, 

социјална давања запосленима као и јубиларне 

награде, а све у складу са одредбама Закона о буџету 

РС за 2021. и Упутством за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 

2022. и 2023. годину. Поред поменутих расхода 

финансирају се  стални трошкови (трошкови грејања, 

електричне енергије, комуналних услуга, осигурање и 

слично), трошкови путовања, услуга по уговору, 

трошкови текућих поправки и одржавања зграда и 

опреме, као и материјал (канцеларијски, потрошни и 

слично). За стипендирање талентованих ученика 

издвојена су средства у износу од 25.000.000 динара. 

За рачунарске и другу опреме планирана су средства у 

износу од 1.800.000 динара. Износ од 20.000.000 

динара намењен је за откуп земљишта (саобраћајница 

у привредној зони, Сплитска улица, Обница-пројекат  
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заштите Ваљева од великих вода, прибављање 

земљишта за проширење градског гробља, проширење 

градске депоније и друго). 

 У оквиру ове програмске класификације, 

функционална класификација 490-Економски послови 

некласификовани на другом месту обухвата средства 

у износу од 36.475.000 динара у оквиру којих су 

планирана средства за рушење бесправно подигнутих  

објеката и накнаде штете по судским одлукама и по  

ПЗФ и накнаду штете настале уједом паса луталица. 

Функционална класификација 133-Остале опште 

услуге у износу од 500.000 динара апропријација ће се 

користити за накнаду за одводњавање.  

Пројекат 0602-П4-”Спровођења мера популационе 

политике” - планирана су средства у износу од 

5.966.082 динара. Средства су планирана за мере  

подршке популационој политици, подстицају 

наталитета као и  подршци породици и деци.  

 

Пројекат 0602-П5-”Прилагођавање јавне имовине 

потребама социо-економског карактера” - планирана 

су средства у износу од 10.049.199,88 из осталих 

извора. Средства су планирана за успешно планирање 

и управљање имовином града Ваљева у служби социо-

економског развоја. 
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Програм 15. Опште услуге 

локална самоуправа 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе Града 

Ваљева 

1. Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

града/општине у 

складу 

надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

1.Стабилност и 

интегритет 

локалног буџета 

      

Функционисање локалне 

самоуправе и градских 

општина 

Јелица Пањковић-

Тешић, Начелник 

Градске управе Града 

Ваљева, Драган 

Мојсиловић 

руководилац 

Одељења за 

заједничке послове и 

Бранка Ценковић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове и 

општу управу 

          

Пројекат: Спровођење мера 

популационе политике  

Тијана Тодоровић, 

руководилац 

Одељења за локални 

развој, привреду и 

комуналне послове 

     

 

Глава 1- Туристичка организација Ваљево 

 

-Програмска активност 1502-0001-Управљање 

развојем туризма -апропријација у износу 18.253.000 

динара из средстава буџета града намењене 

финансирању редовног рада Туристичке организације 

Ваљево . 

 

-Програмска активност 1502-0002-Промоција 

туристичке понуде у износу од 6.000.000 динара 

средстава буџета и користиће се за унапређење 

туристичке понуде града на сајмовима туризма и 

манифестацијама. 

 

-Пројекат 1502-П3- ”Туристичка сигнализација за 

планину Повлен” - планирана су средства у износу од 

1.500.000 динара. Средства су планирана за израду 

туристичке сигнализације на  планини Повлен. 



 

 

 

Страна 116                                                 Службени гласник града  Ваљева              28. децембар  2020. године    Број 24 
 

 

 

Глава 2 - ПУ Милица Ножица 

 

Програм 8 - Предшколско образовање 

 

-Програмска активност 2001-0001-Функционисање 

предшколске установе - финансирање се заснива на 

Закону о образовању и васпитању (``Службени 

гласник Републике Србије`` број 88/17,27/18-

др.закон,10/19, 27/18-др.закон и 6/20)  и Закону о 

предшколском образовању и васпитању (``Службени 

гласник Републике Србије`` број 18/10,101/17,113/17-

др.закон, 95/18-др.закон и 10/19). За финансирање ове  

 

 

програмске активности опредељена су средства 

буџета града у износу од 484.610.000 динара и 

18.500.000 средстава из осталих извора и намењена су 

финансирању трошкова редовног рада установе. 

Апропријацијом су поред  трошкови плата, превоза, 

социјалних давања запосленима и јубиларних награда 

обухваћени и трошкови боравка деце у вртићима који 

се односе на исхрану, дидактички материјал и 

материјал за хигијену. Поред наведених расхода 

планирана су средства за уградњу стабилног система 

за дојаву пожара за један објекат.  
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Управљање 

развојем туризма 

 Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. Повећање 

квалитета 

туристичке понуде и 

услуге 

1.Проценат 

реализације програма 

развоја туризма 

града/општине у 

односу на годишњи 

план 

99% 99% 99% 

2.Успешно 

спровођење 

пројектног задатка 

1.Спроведене 

пројектне активности 
ДА ДА ДА 

Промоција 

туристичке 

понуде 

 Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1.Адекватна 

промоција 

туристичке понуде 

града/општине на 

циљаним 

тржиштима 

1. Број  

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

25000 26000 26000 

Пројекат: 

Туристичка 

сигнализација за 

планину Повлен 

Ана Марковић, 

директор 

Туристичке 

организације 

Ваљево 

1. Спровођењем овог 

пројекта очекује се 

унапређење развоја 

планинског туризма 

и промоције планине 

Повлен 

1. Број постављених 

сигнала у односу на 

постојеће 

   

2. Урађена 

публикација о 

туристичкој 

дестинацији са 

приказом туристичких 

сигнала 

   

3. Број посетилаца у 

односу на базну 

годину 
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Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Златомир 

Марковић, 

Директор ПУ 

Милица Ножица 

1. Обезбеђени 

адекватни  услови за 

васпитно-образовни 

рад са децом уз 

повећан обухват 

1. Просечан број деце у 

групи (јасле) 
16 16 16 

2. Просечан број деце у 

групи (предшколски) 
24,3 24,3 24,3 

3. Просечан број деце у 

групи (припремни 

предшколски 

програм/ППП) 

26 26 26 

 

Главе од 3 до главе 10-Установе културе 

 

Програм 13-Развој културе 

 

- Програмска активност 1201-0001-Функционисање 

локалних установа културе у износу од 133.942.000 

динара из средстава буџета града и 28.938.700 динара 

из осталих извора су намењене редовном 

функционисању установа културе. 

 

- Програмска активност 1201-0002-Јачање културне 

продукције и уметничког стваралаштва -

апропријације у износу од 1.650.000 динара из буџета 

града и 8.000.000,00 из осталих извора ће се 

користити за финансирање програмских трошкова 

установа културе. 

 

- Програмска активност 1201-0003-Унапређење 

система очувања и представљања културно-

историјског наслеђа- апропријације у износу од 

5.400.000 динара из буџета града и 3.279.000 динара 

из осталих извора ће се користити за финансирање 

програмских трошкова установа културе. 

 

- Укупно планирана средства за реализацију пројеката 

у култури у износу од 4.720.000 динара из средстава 

буџета и 700.000,00 динара из осталих извора ће се 

реализовати пројекти Тешњарске вечери, Ваљевски 

џез фестивал, АБРО ФЕСТ и Дечија недеља. 
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Програм 13.  Развој 

културе и 

информисања 

Ненад Патијаревић, 

члан Градског већа 
1.Подстицање 

развоја културе   

1.Број посетилаца програма 

који доприносе остваривању 

општег интереса у култури 

који су одржани на 1000 

становника 

200 200 200 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Mатична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке "Љубомир 

Ненадовић" 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.52% 1.52% 1.52% 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Народни 

музеј 

Јелена Николић Лекић, 

директор Народног 

музеја 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

2.05% 2.10% 2.10% 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Завод за 

заштиту споменика 

др Ксенија Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.123 1.123 1.123 
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културе 

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установи 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.04 1.04 1.04 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Центар за 

културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.60 1.60 1.60 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Модерна 

галерија 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе  

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 

Функционисање 

локалних установа 

културе -

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студија 

Радован Трнавац Мића 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

0.0024 0.0024 0.0024 

Функционисање 

локалних установа 

културе -Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1.Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

1.Број запослених у установама 

културе у односу на укупан 

број запослених у ЈЛС 

1.60  1.60 1.60 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа- Матична 

библиотека 

Виолета Милошевић, 

директор Матичне 

библиотеке "Љубомир 

Ненадовић" 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих програма 

који промовишу локално 

културно наслеђе у односу на 

број планираних програма  

50 50 50 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Народни 

музеј 

Јелена Николић Лекић, 

директор Народног 

музеја 

1.Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1.Број реализованих програма 

популизације 

културноисторијског наслеђа 

на нивоу локалне заједнице 

35 35 35 

2.Број посетилаца 

реализованих 

програма/манифестација по 

становнику 

 7000 8000 8000 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Завод за 

заштиту  споменика 

др Ксенија Стевановић, 

директор Завода за 

заштиту споменика 

културе 

1. Очувања и 

заштита културног 

наслеђа 

1. Проценат споменика културе 

код којих су на годишњем 

нивоу извршена улагања у 

односу на укупан број 

споменика културе у 

надлежности ЈЛС 

15% 20% 20% 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-

Међуопштински 

историјски архив 

Бојана Савчић, 

директор 

Међуопштинског 

историјског архива 

1. Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

5000 5000 5000 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва-Центар 

за културу 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

1.Број грађана који су 

учествовали у програмима 

културне продукције 

уметничког стваралаштва  

85000 90000 91000 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

Војислав Јовановић, 

директор Модерне 

галерије 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих програма 

који промовишу локално 

културно наслеђе у односу на 

19 20 20 
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културно-историјског 

наслеђа-Модерна 

галерија 

број планираних програма  

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-

Интернационални 

уметнички студио 

Трнавац 

Мирјана Војић, 

директор 

Интернационалног 

уметничког студија 

Радован Трнавац Мића 

1. Унапређење 

презентације 

културног наслеђа 

1. Број реализованих програма 

који промовишу локално 

културно наслеђе у односу на 

број планираних програма 

14 16 17 

Унапређење система 

очувања и 

представљање 

културно-историјског 

наслеђа-Абрашевић 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

1.Унапређење 

разноврсности  

културне понуде  

1.Број програма и пројеката 

удружења грађана подржаних 

од стране града/општине 

 12 14 14 

Пројекат: Тешњарске 

вечери 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

културно 

туристичких 

потенцијала 

1. Број посетилаца на 

фестивалу  
39000 40000 

2. Број програма   55 61 62 

Пројекат: Ваљевски 

џез фестивал 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Повећање 

интересовања за џез 

музику 

1. Број посетилаца на 

фестивалу  
2900 2900 

2. Број учесника на фестивалу   
 

140 140 

Пројекат: Дечија 

недеља 

Немања Расулић, 

директор Центра за 

културу 

1.Промоција 

стваралаштва 

младих и неговање 

права деце 

1. Број програма 85 90 90 

2. Број учесника  7500 8000 8000 

Пројекат: Аброфест 

Милош Смиљанић, 

директор Центра за 

неговање 

традиционалне културе 

Абрашевић 

 1.Повећање учешћа 

грађана у културној 

продукцији и 

уметничком 

стваралаштву 

  Број реализованих програма 4 

 

6  

  

7 

 

 

Глава 11- УФК Валис 

Програм 14- Развој спорта и омладине  

 

Програмска активност 1301-0004- Функционисање 

локалних спортских установа -апропријације у износу 

од 80.661.000,00 динара ће се користити за текуће 

расходе установе из средстава буџета града и 

15.500.000,00 динара из осталих прихода корисника. 

Поред редовних трошкова Установе финансираће се 

санација бетонских плоча изнад машинског 

постројења које су уједно плато око базена у СРЦ 

Петница и санација и реконструкција кровне 

конструкције у Хали спортова као  и набавка кошева 

по ФИБА стандардима. 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / пројекат 

Циљ Назив индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 у
 

б
а
зн

о
ј 

 г
о
д
и

н
и

 

(2
0
2
0
) 

Ц
и

љ
а
н

а
 

в
р

ед
н

о
ст

   
   

 

(2
0
2
1
) 

Ц
и

љ
а
н

а
 

в
р

ед
н

о
ст

   
   

 

(2
0
2
2
) 

Функционисање 

локалних 

спортских установа 

Жељко Остојић, 

директор УФК Валис 

1.Обезбеђивање услова 

за рад установа из 

области спорта 

1.Број спортских 

организација који 

користе услуге 

установе из области 

спорта 

21 23 24 
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Глава 2- Месне заједнице  

 

-Програмска активност 0602-0002-Функционисање 

месних заједница апропријација је намењена 

финансирању редовног рада месних заједница. 

Средства за ове намене су планирана у укупном 

износу од 2.290.250,50 динара. 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ 
Назив 

индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 у
 б

а
зн

о
ј 

 

г
о

д
и

н
и

 (
2

0
1

8
) 

Ц
и

љ
а

н
а

 в
р

ед
н

о
ст

  
  
  

 

(2
0

1
9

) 

Ц
и

љ
а

н
а

 в
р

ед
н

о
ст

  
  
  

 

(2
0

2
1

) 

Функционисање 

месне заједнице 

Бранка Ценковић, 

руководилац 

Одељења за 

имовинске послове и 

општу управу 

          

 

 

Раздео 5 - Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Лајковац, Љиг 

 

Глава 1 – Заједничко правобранилаштво града Ваљева 

и општина Лајковац, Мионица, Љиг 

Програм 15 – Локална самоуправа  

 

- Програмска активност 0602-0004 – Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општине Љиг, 

Лајковац и Осечина, за редовне трошкове јавних 

правобраниоца у оквиру заступања интереса Града 

распоређују се апропријације у укупном износу од 

8.812.000 динара. 

 

 

Назив 

Одговорно лице за 

програм / 

програмску 

активност / 

пројекат 

Циљ Назив индикатора 

В
р

ед
н

о
ст

 у
 б

а
зн

о
ј 

 

г
о

д
и

н
и

 (
2

0
2

0
) 

Ц
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љ
а

н
а
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р
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о
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(2
0
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1
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љ
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н
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р

ед
н

о
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(2
0

2
2

) 

Градско  

правобранилаштво 

Правобранилац  

Дарко Костић 

1.Заштита 

имовинских права 

и интереса 

града/општине 

1.Број предмета у раду 

правобранилаштва 
2900 3000 3000 

 

 

Разлози за ступање Одлуке на снагу пре осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику града 

Ваљева”  

Предлаже се да ова Одлука ступи на снагу наредног 

дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 

града Ваљева”, будући да постоји нарочито 

оправдан разлог за ступање на снагу ове Одлуке пре 

осмог дана од дана објављивања, у складу са чланом 

196. став 4. Устава Републике Србије. Нарочито 

оправдан разлог огледа се  у потреби да се 

предложена решења примене у најкраћем року и на 

тај начин обезбеди несметана реализација програма 

и програмских активности предвиђених Одлуком о 

буџету града Ваљева за 2021. годину. 

Обрађивач 

Одељење за финансије 

Табашевић Жељко,с.р. 

___________________ 
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355. На основу члана 32. став 1. тачка 13), члана 66. 

став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“ број 129/07, 83/14-други закон, 101/16-

други закон и 47/2018), члана 11. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16,104/16-др. 

закон и 95/18-др.закон, усклађени највиши износи 

99/13, 125/14, 95/15, 91/16, 96/17, 89/18, 86/19 и 

126/2020) и члана 37. став 1. тачка 38. Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19) 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о локалним комуналним таксама 

(„Службени гласник града Ваљева“ број 4/19-

пречишћен текст) у Таксеној тарифи локалних 

комуналних такси Тарифни бројеви 1. и 2. мењају се и 

гласе: 

  

„ТАРИФНИ БРОЈ 1.   

 

 За истицање фирме на пословном простору 

такса се утврђује у годишњем износу по зонама и то: 

 

1. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетнике и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 

производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека): 

 

динара 

 

-екстра А зона  145.948 

-екстра зона  131.353 

-прва зона  118.218 

-друга зона  106.396 

-трећа зона    95.756 

-четврта зона    86.180 

 

2. За правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика  правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње и  

 

трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; 

производње цемента; поштанских, мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека): 

 

динара 

- екстра А зона  218.922 

- екстра зона  197.030 

- прва зона  177.327 

- друга зона  159.594 

- трећа зона  143.635 

- четврта зона  129.272 

 

3. За правна лица која су према закону којим се уређуј 

рачуноводство разврстана у велика, средња  и мала 

правна лица, у смислу  закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетнике, а који обављају 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропривреде, 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека: 

 

динара  

- екстра А зона  729.740 

- екстра зона  656.766 

- прва зона  591.089 

- друга зона  531.980 

- трећа зона  478.782 

- четврта зона  430.904 

 

 

НАПОМЕНА: 

 Решење о обавези плаћања таксе по овом 

тарифном броју доноси Одељење за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

града Ваљева. 

 Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. 

јануара текуће године, односно у року од 30 дана од 

дана почетка обављања делатности Одељењу из става 

1. ове напомене поднесе пријаву  о називу фирме, 

броју фирми подложних такси и осталим подацима од 

значаја за одређивање висине таксе, као и да  достави 

одлуку о разврставању према закону којим се уређује 

рачуноводство, ради доношења решења. 

 Обвезник је дужан да одељењу из става 1. ове 

напомене, поднесе пријаву о свакој промени  од 

значаја за утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

 Протеком рока из става 2. и 3. ове напомене 

Одељење надлежно за утврђивање, наплату и  
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контролу изворних прихода доноси решење о обавези 

плаћања таксе по службеној дужности. 

 

 Под истакнутом фирмом, сматра се сваки 

истакнути назив или име, које упућује на то да правно 

или физичко лице обавља делатност, без обзира где је 

фирма истакнута на пословном простору. 

 Ако се на једном пословном простору налази 

више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму. 

 За сваку фирму истакнуту ван пословног 

простора плаћа се такса. 

 Такса за фирму плаћа се за седиште правног 

лица у прописаном износу, а умањује за 75% у односу 

на висину таксе у одговарајућој зони за сваку 

пословну јединицу правног лица  које има седиште на 

територији града Ваљева. 

 Уколико се седиште правног лица налази ван 

територије града Ваљева, седиштем у смислу овог 

тарифног броја сматра се пословна јединица у којој се 

налазе органи управљања за територију града. 

 Ако физичко лице поред претежне обавља и 

друге делатности таксу утврђену овим тарифним 

бројем плаћа у висини утврђеној за обављање 

претежне делатности. 

 Плаћања таксе за истицање фирме ослобађају 

се правна лица и предузетници која обављају 

делатност у пословном простору који се налази на 

локацијама на којима се изводе радови на изградњи 

или реконструкцији, а којима се отежава или 

онемогућава одвијање колског и пешачког саобраћаја, 

за период извођења тих радова, и то: 

 - објеката јавне намене који се финансирају 

из буџета града или републике (објекти у областима: 

образовања, науке, културе, физичке културе, 

ученичког и студентског стандарда, здравствене и 

социјалне заштите и друштвене бриге о деци) или 

 - јавних површина за које је предвиђено 

утврђивање јавног интереса, у складу са посебним 

законом (улице, тргови, паркови и др.). 

 Ослобађање по овом основу врши се по 

захтеву обвезника или по службеној дужности. 

 Обрачун таксе по одредбама овог тарифног 

броја врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 

рата у висини од 1/12 годишњег износа таксе, и то 

тако да је обвезник дужан уплатити рату најкасније 

до 15-ог у месецу за предходни месец, у свему према 

одредбама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 

 За држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних  возила и машина, 

утврђује се по сваком возилу годишње и то: 

 

 

1)за теретна возила:   динара 

за камионе до 2 t  носивости  1.780 

за камионе од 2 до 5  t носивости  2.370 

 

за камионе од 5 до 12 t носивости  4.130 

за камионе преко 12 t носивости  5.900 

2) за теретне и  

радне приколице (за путничке аутомобиле)   590 

 

3) за путничка возила 

до       1.150 cm3       590 

преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3  1.170 

преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3  1.770 

преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3  2.370 

преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3  3.570 

преко 3.000 cm3    5.900 

 

4) за мотоцикле: 

до       125 cm3       470 

преко 125 cm3 до 250 cm3     700 

преко 250 cm3 до 500 cm3  1.170 

преко 500 cm3 до 1.200 cm3  1.440 

преко 1.200 cm3    1.770 

 

5) за аутобусе и комби бусеве:  

- по регистрованом седишту        50 

6)за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и  

специјалне теретне приколице за  

превоз одређених врста терета: 

1 t носивости       480 

од 1 t до 5 t носивости      820 

од 5 t до 10 t носивости   1.120 

од 10 t до 12 t носивости   1.550 

носивости преко 12 t   2.370 

 

7)за вучна возила (тегљаче): 

чија је снага мотора до  66 киловата 1.770 

чија је снага мотора од 66 - 96 киловата 2.370 

чија је снага мотора од 96 - 132 киловата 2.980 

чија је снага мотора од  

132 – 177 киловата   3.570 

чија је снага мотора преко  

177 киловата    4.740 

 

8)за радна возила, специјална адаптирана возила 

за превоз реквизита за путујуће забаве,радње и  

атестирана специјализована возила 

за превоз пчела    1.170  

 

НАПОМЕНА: 

 Таксени обвезник дужан је таксу из овог 

тарифног броја уплати на одговарајући рачун прихода 

града Ваљева пре регистрације, односно продужења 

важности регистрације и да органу надлежном за 

регистрацију пружи доказ  о уплаћеној такси. 
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 Орган надлежан за регистрацију возила 

одбиће захтев за регистрацију уколико није 

достављен доказ о уплати таксе по овом тарифном 

броју. 

 

 Такса из овог тарифног броја плаћа се 

једанпут годишње у моменту регистрације возила, 

унапред за 12 месеци.“ 
 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику града 

Ваљева'', а примењује се од 1. јануара 2021. године. 
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-109/2020-06/1 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 
 

 

356.На основу члана 19. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-

др.закон и 95/18-др.закон;усклађени највиши износи, 

99/13, 125/14, 95/15, 91/16, 96/17, 89/18, 86/19 и 

126/2020), члана 73. Закона о угоститељству 

(„Службени гласник РС“, број 17/19), члана 37.став1. 

тачка 27) Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“, број 5/19), Скупштина града Ваљева, 

на седници одржаној 28. децембра 2020.године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о боравишној такси („Службени 

гласник града Ваљева“, број 21/19) члан 3. мења се и 

гласи: 

„ Члан 3. 

 

 Боравишну таксу корисник услуге плаћа за 

сваки дан боравка у угоститељском објекту за 

смештај који се налази на територији града Ваљева у 

износу од 80,00 динара.“ 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“, а примењује се од 1.јануара 2021.године. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-108/2020-06/1 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

357. На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/19-др. закон и 9/20) и члана 37. став 1. 

тачка 39) Статута града Ваљева ("Службени гласник 

града Ваљева" бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2020. године, донела 

је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОПРИНОСУ ЗА 

УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о доприносу за уређивање 

грађевинског земљишта (''Службени гласник града 

Ваљева'' брoj 2/2015) у члану 4. у ставу 1. речи: 

''Градска управа за локални развој, привреду, 

урбанизам и комуналне послове'' замењују се речима: 

''Градска управа града Ваљева''. 

  

Члан 2. 

 

Члан 6. мења се и гласи: 

''Члан 6. 

 

За утврђивање доприноса у Граду одређује се 

седам зона са следећим описом граница зона:  

ПРВА ЗОНА 

граница подручја полази од раскрснице улица 

Кнеза Михаила и Милована Глишића и иде источном 

границом парцеле 8702 (која је зацевљени Јаз), затим 

наставља западном границом парцеле 8630, па према 

северу иде улицом Синђелићевом до раскрснице са 

улицом Карађорђевом, па наставља улицом 

Карађорђевом према истоку до раскрснице са улицом 

Узун Мирковом, одакле се враћа улицом 

Карађорђевом до раскрснице са улицом 

Синђелићевом. Одатле граница поново иде улицом 

Синђелићевом до реке Љубостиње, затим скреће 

према западу и иде реком Љубостињом до моста на  
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реци Љубостињи у улици Војводе Мишића. Граница, 

затим, скреће на југ и иде улицом Војводе Мишића до 

раскрснице са улицом Карађорђевом и наставља 

према западу Карађорђевом улицом до раскрснице са 

улицом Душановом. Одатле граница иде Душановом 

улицом према југу до моста преко реке Колубаре, 

затим према истоку улицом Рајићевом која скреће 

према југу и иде до раскрснице са улицом 

Бирчаниновом. Потом иде према истоку улицом 

Бирчаниновом до почетка улице Кнеза Михаила и 

наставља том улицом до раскрснице са улицом 

Милована Глишића одакле је опис и почео. 

ДРУГА ЗОНА 

граница подручја полази од раскрснице улица  

Милована Глишића и улице Николе Тесле и иде према 

југу улицом Николе Тесле, затим скреће северном 

границом парцела10631 i 10632 до јужне границе 

зацевљеног Јаза (10583/1), па иде на југ до северне 

границе парцеле 10599 којом излази на улицу Кнеза 

Михаила, а затим на југ улицом Кнеза Михаила до 

железничке пруге Београд-бар, па наставља на исток 

пругом, прелази реку Колубару и долази до 

раскрснице улица Узун Миркова и улице Палих 

бораца 91- 92 године. Одатле граница иде на север 

улицом Узун Мирковом до раскрснице са улицом 

Владике Николаја, а затим скреће на запад и иде 

улицом Владике Николаја до раскрснице са улицом 

Синђелићевом. Граница зоне иде на север 

Синђелићевом улицом до реке Љубостиње, па скреће 

на запад и иде реком Љубостињом до парцеле 6285 

чијом јужном границом иде до раскрснице улица 

Селимира Ђорђевића и Душанове Одатле граница иде 

улицом Душановом према југу до раскрснице са 

улицом Војводе Степе, а затим скреће на запад Страна 

28 Службени гласник града Ваљева 27. фебруар 2015. 

године Број 2 свеска 1 улицом Војводе Степе до 

раскрснице са улицом Радничком, па наставља 

улицом радничком до раскрснице са улицом Мајора 

Илића дуж које наставља на исток до раскрснице 

улица Мајора Илића и Душанове. Одатле граница 

скреће на југ Душановом улицом, прелази мост на 

реци Колубари и иде до раскрснице са улицом 

Господар Јевремовом којом иде до раскрснице са 

Бирчаниновом улицом. Граница наставља на исток 

Бирчаниновом улицом до улице Поп Андрије, 

обухвата "трг"између улица Поп Андрије и Милована 

Глишића па наставља улицом Милована Глишића до 

раскрснице са улицом Николе Тесле одакле је опис и 

почео. 

ТРЕЋА ЗОНА 

граница подручја полази од раскрснице улица 

Марије Бурсаћ и зацевљеног Јаза, па наставља на југ 

зацевљеним Јазом до железничке пруге Београд-Бар, а 

затим даље на југ железничком пругом до парцеле 

10573 где скреће на исток и преко бране прелази реку 

Градац до раскрснице улица Прва бразда и 

Вишеградске, па наставља улицом Вишеградском до 

парцеле 10304/1 где скреће на исток и иде јужним  

 

 

 

границама парцела 10304/1, 10304/2, 10310/3, 10360/5, 

10330/2 и 10360/3 до улице Олге Пиргић. Затим иде 

улицом Олге Пиргиц до парцеле 10355 где скреће на 

исток и северном границом парцеле 10355 излази на 

улицу Тамнавску, а затим наставља улицом 

Тамнавском ро раскрснице са улицом Шеста Личка. 

Одатле иде на север улицом Шеста Личка до 

раскрснице са улицом Зајечарском до парцела 10022 и 

10021 чијим северним границама излази на улицу 

Саватија Станишића. Граница даље иде улицом 

Саватија Станишића до раскрснице са улицом 

Ужичком, где скреће на север и иде до границе са 

парцелом 9374 чијом источном границом иде до улице 

Фрушкогорске, а потом улицом Фрушкогорском до 

јужне границе парцеле 9306 којом наставља ка истоку,  

па затим јужном границом парцеле 9452/2, северним 

границама парцела 9382/9, 9463/2 и 9453/1, па делом 

западне и целом северном границом парцеле 9468 

стиже до западне границе парцеле 9533/31 којом 

излази на Истарску улицу. Граница даље иде улицом 

Истарском до раскрснице са улицом Калемегданском, 

затим иде на север до раскрсница улица 

Калемегданска и Гробљанска, а потом улицом 

Гробљанском до раскрснице са улицом Сувоборском. 

Граница иде даље на исток улицом Сувоборском до 

раскрснице са улицом Норвешких интернираца где 

скреће на север и иде улицом Норвешких 

интернираца, прелази реку Колубару и источном 

границом парцела 7262/2 и 7268/1 долази до 

железничке пруге Београд-Бар, скреће на исток и иде 

пругом до подвожњака на улици Милорада Ристића. 

Затим граница иде на север улицом Милорада 

Ристића до раскрснице са улицом Владике Николаја, а 

затим улицом Владике Николаја на запад до 

раскрснице са улицом 9. маја, где скреће на север и 

иде улицом 9. маја до парцеле 740. Одатле граница 

иде источном границом парцеле 703 (поток Ђеновац) 

до парцеле 11804 и иде њеном источном границом и 

источном границом парцеле 12279 (која је поток 

Ђеновац), стиже до улице Косјерићке. Ту граница 

скреће на запад и иде улицом Косјерићком до парцеле 

551 где скреће на југ западном границом парцеле 

684/1, а код парцеле 557 скреће на запад и иде 

северном границом парцеле 694/1 све до улице Саве 

Вујановића. Одатле граница иде улицом Саве 

Вујановића до улице Пролаз (Спомен парк) којом 

излази на улицу Мише Рељића, па наставља улицом 

Мише Рељића до раскрснице са улицом Миливоја 

Радосављевића. Затим граница иде на југ до 

раскрснице улица Миливоја Радосављевића и 

Дурмиторске, где скреће на запад и иде улицом 

Дурмиторском до раскрснице са улицом Владе 

Зечевића, где иде на север до улице на парцели 

3342/23 којом иде на запад до раскрснице са улицом 

Јакова Ненадовића. Одатле граница иде на север до 

раскрснице улица Јакова Ненадовића и Матије Гупца, 

скреће на запад улицом Матије Гупца, затим јужном 

границом парцела 3672 и 3666 излази на улицу Пере 

Комирићанца. Граница даље иде улицом Пере 

Комирићанца до раскрснице са улицом Војводе  
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Мишића где скреће на север и иде улицом Војводе 

Мишића до раскрснице са улицом Трепчанском, 

скреће на запад и иде улицом Трепчанском, прелази 

реку Љубостињу и северном границом парцеле 3929 

долази до улице Ђердапске. Затим граница скреће на 

југ и иде улицом Ђердапском до раскрснице са 

улицом Димитрија Туцовића, пралази мост на реци 

Љубостињи и долази до раскрснице улица Душанова 

и Филипа Вишњића, ту скреће на запад и иде улицом 

Филипа Вишњића све до раскрснице са улицом 

Радничком. Ту граница иде на запад улицом 

Радничком до раскрсниеца са улицом Хајдук Станка, 

а затим улицом Хајдук Станка до раскрснице са 

улицом Прва пролетерска, где скреће на југ и иде 

улицом Прва пролетерска до раскрснице са улицама 

Браће Недића и Кнеза Милоша, одакле продужава 

даље на југ улицом Цаке Миливојевић до раскрснице 

са улицом Проторошком и даље наставља улицом 

Порторошком до ограде "Фабрике воде", тј. до 

парцеле 8065/15. Одатле граница иде на исток 

северном границом парцела 7788/1 и 7784, пресеца 

парцелу 7786/5, улицу Омладинску и наставља на 

исток северном границом парцела 7790 и 7793, 

пресеца улицу Мајора Илића, прелази реку Колубару, 

иде јужном границом парцеле 7874/1, пресеца улицу 

Бирчанинову и Страна 29 Службени гласник града 

Ваљева 27. фебруар 2015. године Број 2 свеска 1 

парцелу 11286 и долази до улице Бобовчеве. Даље 

граница иде на исток улицом Бобовчевом, скреће на 

југ краком Бобовчеве улице од чијег краја наставља 

западним границама парцела 8065/15, 8065/16 и 

8065/17, па северном границом парцеле 11256/1 

прелази поток и северним границама парцела 11250, 

11254 и 11253 излази на Козарачку улицу. Затим 

граница иде на југ улицом Козарачком до раскрснице 

са улицом Попарски пут, где скреће на исток и иде 

улицом Попарски пут до раскрснице са улицом Марка 

Краљевића где скреће на север и иде улицом Марка 

Краљевића до раскрснице са улицом Марије Бурсаћ. 

Одатле скреће на исток улицом Марије Бурсаћ до 

раскрснице са зацевљеним Јазом одакле је опис и 

почео. 

ЧЕТВРТА ЗОНА 

граница подручја је између граница ТРЕЋЕ 

ЗОНЕ и границе ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ВАЉЕВА: 

Од тачке 1 до тачке 2 граница плана се поклапа са 

границом између К.О. Ваљево и К.О. Рађево Село. Од 

тачке 2 до тачке 3 граница плана скреће на исток и 

пролази кроз К.О. Ваљево северном границом 

катастарских парцела 11426, 11425, 11424, 11452 до 

тромеђе са кат. парцелама 11466 и 11481/3 где скреће 

на север и иде западном границом кат. парцела 

11488/1, 11488/2, 11478/11, 11478/1, 11478/2, 11477/3, 

11477/1 и 11477/2 где, поново, скреће на исток и иде 

северном границом кат. парцела 11477/2, 11477/1, 

11474/1, 11474/2, 11474/4, 11474/5, 11474/6, 11474/7, 

11474/8, 11474/9, 11476 и 11475. Од тачке 3 до тачке 4 

граница плана се поклапа са границом између К.О. 

Ваљево и К.О. Грабовица. Од тачке 4 до тачке 5  

 

 

граница плана скреће на исток и пролази кроз К.О. 

Ваљево источном границом катастарских парцела 548 

и 549/1, а затим северном границом кат. парцела 

12282 и 12281. Од тачке 5 до тачке 6 граница плана се 

поклапа са границом између К.О.Ваљево и К.О. 

Грабовица. Од тачке 6 до тачке 7 граница плана се 

поклапа са границом између К.О. Ваљево и 

К.О.Јасеница. Од тачке 7 до тачке 8 граница плана се 

поклапа са границом између К.О. Ваљево и К.О. 

Попучке. Од тачке 8 до тачке 8а граница плана се 

поклапа са границом између К.О.Ваљево и К.О. 

Белошевац. Од тачке 8а до тачке 9 граница плана 

наставља на југ кроз К.О. Белошевац северном 

границом к.п. 181, а затим источном границом кат. 

парцела 182, 231/1, 231/2, 231/3, 230, 266, 267, 269/2 и 

1001. Од тачке 9 дотачке10 граница плана иде на 

запад кроз К.О. Белошевац јужном границом кат. 

Парцела 1006, 1005 и 1008. Од тачке 10 д отачке 11 

граница плана иде на север границом између К.О. 

Белошевац и К.О. Петница, односно западном 

границом кат. Парцеле 859 у К.О. Белошевац. Од 

тачке 11 до тачке 12 граница плана иде на запад кроз 

К.О. Петница јужном границом кат. парцеле 18, до 

тромеђ са кат. парцелама 19/2 и 41, одакле наставља 

на запад јужном границом кат. парцела 19/2, 19/1, 

19/3, 10/2, 10/1, 8/2, 8/23, 8/17, 7 и2/1. Од тачке 12 до 

тачке 13 граница плана се поклапа са границом 

између К.О. Ваљево и К.О. Петница. Од тачке 13 до 

тачке 14 граница плана се поклапа са границом 

између К.О. Ваљево и К.О. Бујачић. Од тачке 14 до 

тачке 15 граница плана иде на запад кроз К.О. Ваљево 

јужном границом кат. парцела 10401 (Улица 

Градачка), 13357, 10464/1, 10468, 10467/1, 10469/1, 

10472 и 10471. По преласку јаза на реци Градац 

граница плана иде лучно на север "речним"границама 

кат.парцела 10480 и 10481, а затим прелази реку 

Градац источном границом кат. парцеле 13499 и 

наставља границом "железничке "кат. парцеле 13500 

до тромеђе кат. парцела 13500, 13150 и 10931. Од ове 

тромеђе граница плана даље иде западном границом 

кат. парцеле 10931, 10932, 10933, 10935/1 и 10936, а 

онда наставља северном границом кат. парцеле 10938 

и 13116. По преласку к.п. 11172/1 (Улица Попарски 

пут) граница наставља на југ западном границом исте 

парцеле до тромеђе кат. парцеле 11172/1, 13502 и К.О. 

Седлари. Од тачке 15 до тачке 16 граница плана се 

поклапа са границом између К.О. Ваљево и К.О. 

Седлари. Од тачке 16 до тачке 17 граница плана иде 

на југ кроз К.О. Седлари источном границом кат. 

парцела 125/1, 126/8 и 127/1, а затим скреће на запад 

јужном границом кат. парцеле 127/1 до границе са кат. 

парцелом 128. Граница плана даље иде на југ 

источном границом кат. парцела 128 и 160, а затим 

скреће на запад јужном границом кат. парцеле 171 до 

тромеђе са кат. парцелом 182/9, где скреће и иде 

границом кат. парцела 182/9, 182/6, 183/1, 183/5, 200/4 

и 200/1, скреће на север западном границом кат. 

парцела 213, 215/2, 215/1 и 217/1, а затим на запад 

јужном границом кат. парцеле 220. По преласку кат. 

парцеле 213 граница плана скреће ка западу јужном  
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границом кат. парцела 212, 211, 240, 241/1, 271/2 (овде  

прелази преко кат. парцеле 264), 270/1, 270/3 (овде 

прелази преко кат. парцеле 821), 821, 822/2, 791/2 и 

791/1 (граница плана обухвата ову парцелу до кат. 

парцеле 563 ). По преласку кат. парцеле 563, граница 

плана иде на исток северном границом исте парцеле, а 

затим скреће на север западном границом кат. парцела 

562/8, 565/1 и 528/1, коју обухвата и иде даље на 

исток северном границом кат. парцела 528/1, 535, 536, 

537/1, 540/1, 540/2, 541, 542, 547, 291/1, 291/3, 291/2, 

292, 288/1 и 297/1, а затим скреће на север западном 

границом к.п. 297/4 и 298/1. По преласку кат. парцеле 

302 граница плана иде северном границом исте, а 

затим скреће на север западном границом к.п. 308 и 

309 до тачке 17. Од тачке 17 до тачке 1 граница плана 

иде на север кроз К.О. Ваљево, од тромеђе кат. 

парцела 13113, 13021/1 и 13032, северном границом 

кат. парцела13032 и 13041, па западном границом кат. 

парцела 13044, 7660/1, 7665/1, 5317/1, 5315, 5313, 

5311, 5306, 5304/4 и 5304/3, а потом скреће на запад 

јужном границом кат. парцела 12886, 12880, 12879, 

12876, 12875, 12871, 12870, 12861, 12858, 12857, 

12854, 12852 и 12851. Одавде граница иде на север 

западном границом кат. парцела 12851, 12850, 11386, 

12716 и 12715 где прелази улицу Мајора Илића до 

тромеђе кат. парцела 13112, 12718/2 и 12683. Од ове 

тромеђе граница иде на исток северном границом кат. 

парцеле 13112 до југозападне тромеђе кат. парцеле 

5116/1 где скреће на север западном границом кат. 

парцеле 5116/1 до Улице Браћа Недић (кат. парцела 

5115/1) (кат. парцела 5115/1) коју обухвата и наставља 

даље према североистоку северозападном границом 

кат. парцела 5106, 5107/1, 5105, 5091, 5092, 5090/1, 

5089/3, 5073/1, 5073/2, 5073/3, 5073/4, 5066/1, 5066/2 

(обухвата је), 5065/1 и 5063/1. Одавде граница плана 

наставља на северозапад југозападном границом кат. 

парцеле 11398 (Улица Радничка) до тачке 1. 

(напомена: у обухват Генералног плана укључени су и 

делови КО Попучке, КО Бујачић и КО Рађево Село, 

који су припојени Ваљеву Одлуком о промени 

граница КО Ваљево, Сл. гласник РС број 35/96). 

ПЕТА ЗОНА 

граница обухвата подручје КО Ваљево изван 

граница ГП, као и површине свих катастарских 

општина које се граниче са КО Ваљево. То су КО 

Петница, КО Белошевац, КО Попучке, КО Јасеница, 

КО Грабовица, КО Рађево Село, КО Златарић, КО 

Седлари, КО Лелић, КО Дегурић и КО Бујачић. 

ШЕСТА ЗОНА 

обухвата подручје између граница ПЕТЕ 

ЗОНЕ и ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА. 

СЕДМА ЗОНА 

ЗОНА ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА 

ДИВЧИБАРЕ И РЕЗЕРВИСАНИ ТУРИСТИЧКИ 

ПРОСТОР - Као посебна зона издвојено је подручје 

Дивчибара. Граница ове зоне је граница Плана 

генералне регулације за туристички центар Дивчибаре 

и дефинисана је у плану координатама граничних 

тачака, а резервисани туристички простор дефинисан  

 

 

је просторним планом графички  прилог -„туризам и  

заштита простора“  

У склопу туристичких зона рeзрeвишe се 

пoвршинa oд oкo 26.0 km2 за секундарне туристичке 

прoстoре регионалног (и локалног) значаја , и тo: 

1) кoмплeкс туристичкoг цeнтрa Дивчибaрe сa 

стрoгим прирoдним рeзeрвaтoм и клисурoм Црнe рeкe 

пoвршинe oкo 9.5 km2; 

2) кoмплeкс ски-стaдиoнa „Пoвлeн“ с 

oкружeњeм пoвршинe oкo 10.3 km2; 

3) кoмплeкс Вуjинoвaчe сa Бeбићa Лукoм, 

мaнaстирoм Пустињa, дoлинoм рeкe Jaблaницe и 

дeлoм нaсeљa Рeбeљ дo мoстa нa Jaблaници пoвршинe 

oкo 4.8 km2;  

4) В. Кaмeницe сa кoмплeксoм мaлe 

aкумулaциje пoвршинe oкo 1.3 km2. 

 

Саставни део ове одлуке је графички прилог у 

аналогном облику.'' 

 

Члан 3. 

 

Члан 7. мења се и гласи: 

 

„Члан 7. 

 

Врсте наменe објеката су: 

- стамбена: стамбени објекти, стамбени простор у 

стамбено-пословним објектима и пословно-

стамбеним објектима са пратећим садржајима у 

функцији ових објеката, припадајући гаражни 

простор и други објекти у функцији становања, 

- комерцијална: пословни објекти, хотели, 

угоститељски објекти, трговински објекти - простори 

са пратећим простором, пословно-стамбени 

апартмани, остали простори пословно-комерцијалног 

карактера у оквиру стамбено-пословних, привредно-

производних и осталих објеката, складишни, 

стоваришни и магацински простори у оквиру 

комерцијалне намене, као и припадајући гаражни 

простор у овим објектима, станице за снабдевање 

горивом са свим пратећим објектима и садржајима и 

други објекти комерцијалног и услужног карактера и 

објекти у функцији комерцијалних објеката, 

- производна: производни објекти, складишта у 

функцији производних објеката, стоваришта и 

магацини у оквиру производне намене, као и објекти 

производног занатства, индустрије и грађевинарства, 

пољопривредни објекти, економски објекти на 

пољопривредном газдинству и гаражни простор у 

овим објектима и други објекти у функцији 

производних објеката, 

- јавна: објекти намењени за јавно коришћење, 

објекти јавне намене у јавној својини по основу 

посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, 

објекти за потребе државних органа, органа 

територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) 

са пратећим садржајима у функцији ових објеката и 

остали објекти јавне намене који могу бити у свим 

облицима својине (болнице, домови здравља, домови  
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за старе, објекти образовања, отворени и затворени 

спортски и рекреативни објекти, објекти културе, 

саобраћајни терминали, поште и други објекти) 

пијаце, гараже као посебни објекти, објекти - 

простори традиционалних цркава и традиционалних 

верских заједница, у смислу прописа о црквама и 

верским заједницама, 

-  остала намена: помоћни објекти, економски 

објекти, стамбени објекти на пољопривредном 

газдинству у оквиру седме зоне - резервисани 

туристички пристор  и слично. 

Објекти који нису наведени у ставу 1. овог 

члана уподобиће се најсличнијој наведеној намени.'' 

 

Члан 4. 

 

Члан 8. мења се и гласи: 

 

''Члан 8. 

 

За обрачунавање доприноса одређују се 

следећи коефицијенти: 

 

Коефицијент за зону (Кз): 

Зона Коефицијент 

Прва зона 0,045 

Друга зона 0,040 

Трећа зона – објекти изнад 3 

јединице (стамбени, пословни и 

стамбено пословни) 

0,035 

Трећа зона-сви остали објекти 0,023 

Четврта зона 0,022 

Пета зона 0,021 

Шеста зона 0,020 

Седма зона 0,045 

 

Коефицијент за намену (Кн): 

Намена објекта Коефицијент 

Стамбена 1 

Комерцијална 1,5 

Јавна 1,2 

Остало 0,5 

 

 

Члан 5. 

Члан 11. мења се и гласи: 

 

„Члан 11. 

Допринос се не обрачунава за објекте јавне 

намене у јавној својини, објекте комуналне и друге 

инфраструктуре, производне објекте и складишне 

објекте у функцији производних објеката, подземне 

етаже објеката високоградње (простор намењен за 

гаражирање возила, подстанице, трансформаторске 

станице  и разводна постројења, оставе, вешернице и 

сл.), осим за делове подземних етажа који се 

користеза комерцијалне делатности, 

отворенапаркиралишта, интерне саобраћајнице, 

отворена дечија игралишта, отворене спортске терене 

и атлетске стазе.  

Допринос се не обрачунава за објекте 

социјалног становања чији је инвеститор Република 

Србија или Град.''   

 

Члан 6. 

 

У члану 18. у ставу 2. речи: ''Јавном 

предузећу ''Дирекција за урбанизам, грађевинско 

земљиште, путеве и изградњу Ваљева'' (у даљем 

тексту Дирекција)'' замењују се речима: „Градској 

управи града Ваљева, одељењу надлежном за за 

грађевинско земљиште и инфраструктуру (у даљем 

тексту: одељење надлежно за грађевинско земљиште 

и инфраструктуру)''. 

 

Члан 7. 

 

У члану 19. реч: ''Дирекција'' у одговарајућем 

падежу замењује се речима: ''одељење надлежно за 

грађевинско земљиште и инфраструктуру'' у 

одговарајућем  падежу. 

 

Члан 8. 

 

У члану 20. у ставу 1. реч: „Дирекције“ 

замењују се речима: ''Градске управе града Ваљева''. 

У ставу 2. у  алинеји 6. реч: „Дирекције“ 

замењује се речима: „ одељења надлежног за 

грађевинско земљиште и инфраструктуру''. 

 

Члан 9. 

 

Поступци за издавање решења о грађевинској 

дозволи започети пре ступања на снагу ове одлуке 

окончаће се по одредбама одлуке по којој су започети.  

 

Члан 10. 

 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-121/20-07 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
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358. На основу члана 32. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник РС“ бр.129/07,  

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

37. Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“ бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној дана  28. 12.2020 године, донела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. УСВАЈА СЕ План комуналне изградње и 

одржавања објеката комуналне 

инфраструктуре града Ваљева за 

2021.годину. 

 

2. Закључак објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број :352-199/2020-01/8 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др. Снежана Ракић,с.р. 

 

 

359. На основу члана 32. тачка 20. и члана 66. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број 129/07, 83/14,101/16 – др.закон и 47/18 – 

др.закон), члана 77. став 3. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016, 

113/17 и 95/18) и члана 37. тачка 18. Статута града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана  

28. децембра  2020. године усвојила је:  

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

за 2021. годину у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и 

општина: Лајковац, Љиг и Осечина, Служби 

буџетске инспекције и Служби интерне ревизије 

града Ваљева 

 

 

У Градској управи града Ваљева, на дан 16. децембра 

2020. године, систематизована су радна места у 

следећим звањима: 

 

 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 1 (упражњено 0) 

Положаји у другој групи 1 (упражњено 0) 

  

Самостални саветник 44 (упражњено 8) 

Саветник 85 (упражњено 18, по члану 89. Закона о 

матичним књигама ради 1 службеник у 

звању сарадника и 3 службеника у звању 

вишег референта) 

Млађи саветник 37 (упражњено 8, по члану 89. Закона о 

матичним књигама ради 7 службеника у 

звању вишег референта) 

Сарадник 17 ( упражњено 1) 

Млађи сарадник 3 (упражњено 0) 

Виши референт 46 (упражњено 1) 

Референт 0 (упражњено 0) 

Млађи референт 5 (упражњено 0) 

Прва врста радних места 0 (упражњено 0) 

Друга врста радних места 0 (упражњено 0) 

Трећа врста радних места 0 (упражњено 0)  

Четврта врста радних места 17 (упражњено 1) 

Пета врста радних места 3 (упражњено 0) 

Шеста врста радних места 4 (упражњено 0) 
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У Служби интерне ревизије града Ваљева, на дан 16. децембра 2020. године систематизована су радна места у 

следећим звањима: 

 

 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник 3 (упражњено 1) 

 

 

У Служби буџетске инспекције, на дан 16. децембра 2020. године систематизована су радна места у следећим 

звањима: 

 

 

Радна места Број извршилаца 

Самостални саветник 2 (упражњено 0) 

 

 

У Заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина, на дан 16. децембра 2020. 

године систематизована су радна места у следећим звањима: 

 

 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина 

Број извршилаца 

Функционер    4 (упражњено 0) 

Млађи саветник    1 (упражњено 1) 

Виши референт    2 (упражњено 0) 

 

Радно ангажовање по другим основама: 

 

Радни однос на одређено време 

(повећан обим посла и ангажовање на пројектима) 

Број извршилаца 

  

Самостални саветник 1 

Саветник 4 

Млађи саветник 11 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста раних места 0 

Шеста врста радних места 0 

Напомена 1: У Градској управи града Ваљева на замени привремено одсутног запосленог до његовог 

повратка је осам службеника, од чега један службеник у звању самосталног саветника, два службеника у 

звању саветника, три службеника у звању млађег саветника, два службеника у звању вишег референта  

Напомена 2: У Градској управи града Ваљева у оквиру дозвољених 10 % од укупног броја службеника на 

неодређено време, по уговору о привременим и  повременим пословима ангажовано је 3 лица. 

По сагласности Министарства за државну управу и локалну самоуправу, по уговору о обављању 

привремених и повремених послова, ангажовано је 36 лица на пословима озакоњења и 7 лица на 

пословима Градске управе града Ваљева. 
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Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 1 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Рефереент 0 

Млађи референт 1 

Напомена: Правилником о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Ваљева, 

Заједничком правобранилаштву града Ваљева и Општина Лајковац, Љиг и Осечина, Службе интерне 

ревизије и Служби буџетске инспекције града Ваљева у Кабинету градоначелника систематизована су 

радна места за 5 помоћника градоначелника, од чега је 1 место попуњено а 4 радна места упражњена. 

 

 

Планирано попуњавање упражњених радних места за 2021. годину 

 

Радна места  службеника и намештеника Број извршилаца 

Положаји у првој групи 0 

Положаји у другој групи 0 

  

Самостални саветник 8 

Саветник 18 

Млађи саветник 8 

Сарадник 1 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 1 

Референт 0 

Млађи референт 0 

Прва врста радних места 0 

Друга врста радних места 0 

Трећа врста радних места 0 

Четврта врста радних места 1 

Пета врста радних места 0 

Шеста врста радних места 0 

Напомена 1: У 2021. години у старосну пензију одлази 5 службеника (од чега 1 у звању самосталног саветника, 2 

службеника у звању саветника, 1 службеник у звању сарадника и 1 службеник у звању вишег референта), планира се 

попуњавање радних места која ће због наведеног основа остати упражњена. 

Напомена 2: У 2021. години планира се радно ангажовање (одређено време, уговор о делу, уговор о привременим и 

повременим пословима) у оквиру дозвољених 10% од укупног броја службеника на неодређено време  

Напомена 3: Планира се ангажовање, највише до 45 лица по уговору о обављању привремених и повремених 

послова преко дозвољених 10 %, уз сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу. 
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Радна места у Служби интерне ревизије града Ваљева Број извршилаца 

Самостални саветник   1  

 

 

Радна места у Служби буџетске инспекције Број извршилаца 

Самостални саветник   0 

 

 

Заједничко правобранилаштво града Ваљева и општина 

Лајковац, Љиг и Осечина 

Број извршилаца 

Функционера    0 

Млађи саветник    1  

Виши рефрент    0 

 

 

Радни однос на одређено време 

у Kабинету градоначелника 

Број извршилаца 

Самостални саветник 0 

Саветник 2 

Млађи саветник 1 

Сарадник 0 

Млађи сарадник 0 

Виши референт 0 

Рефереент 0 

Млађи референт 1 

Напомена: У Кабинету градоначелника планирано је попуњавање 2 радна места  помоћника 

градоначелника 

 

 

Кадровски план за 2021. годину у Градској управи 

града Ваљева, Заједничком правобранилаштву града 

Ваљева и општина: Лајковац, Љиг и Осечина, 

Служби буџетске инспекције и Служби интерне 

ревизије града Ваљева објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 119-3/20-01/2 

ДАТУМ:28.12.2020.година 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

360. На основу члана 61. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/2019), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), 

члана 37.став 1. тач.11 Статута града Ваљева 

(«Службени гласник града Ваљева» број 5/19), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2020.године донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Другу Измену и допуну 

Програма коришћења субвенција 

Јавног комуналног предузећа „Полет“ из буџета града 

Ваљева за 2020.годину 

 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу Измену и допуну 

Програма коришћења субвенција Јавног комуналног 

предузећа „Полет“ из буџета града Ваљева за 

2020.годину, који је усвојио Надзорни одбор Јавног 

комуналног предузећа „Полет“ Одлуком број: 1419 од 

14.12.2020године.  

 

2. Ово Решење доставити Јавном комуналном 

предузећу „Полет“. 

 

3.  Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-99/2020-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 
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361. На основу члана 59. Закона о јавним предузећима 

(«Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/19), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), 

члана 37. Статута града Ваљева («Службени гласник 

града Ваљева» број 5/19),  Скупштина града Ваљева 

на седници одржаној дана 28. децембра 2020 .године 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Измену и допуну Програма 

пословања 

Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» 

Ваљево за 2020. годину  

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену и допуну 

Програма пословања Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» Ваљево за 2020. годину, коју је 

усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

«Водовод-Ваљево» Одлуком број: 01-12215/1 од 

16.12.2020. године. 

2. Ово Решење доставити ЈКП“Водовод-Ваљево“ 

Ваљево. 

3. Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-98/20-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

362. На основу члана 7.Одлуке о поверавању послова 

управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“ и 

„Прскавац“ ЈКП “Водовод“ Ваљево ( „Сл. гласник 

града Ваљева“ број 26/08, 12/09, 13/10, 17/12,18/16 и 

05/19) , члана 6. Одлуке о поверавању послова 

управљања и одржавања сеоског водовода Горња 

Грабовица („Сл. гласник града Ваљева“ број 1/18 и 

21/19), члана 6. Одлуке о поверавању послова 

управљања и одржавања сеоског водовода Жабари 

(„Сл. гласник града Ваљева“ број 02/18 и 21/19),  

члана 6. Одлуке о поверавању послова снабдевања 

водом за пиће насељеног места Ваљевска Каменица 

из сеоског водовода Ваљевска Каменица („Сл. 

гласник града Ваљева“ број 11/19), члана 6. Одлуке о 

поверавању послова снабдевања водом за пиће 

насељеног места  Ставе из сеоског водовода Ставе 

(„Сл. гласник града Ваљева“ број 21/19) и члана 37. 

став 1 тач.11 Статута града Ваљева („Сл. гласник 

града Ваљева“ број 5/19), Скупштина града Ваљева на  

 
 
 

 

седници одржаној дана 28. децембра 2020 године, 

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне 

Програма управљања и одржавања сеоских 

водовода Јавног комуналног предузећа “Водовод 

Ваљево“ у 2020.години, који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа “Водовод  

Ваљево“,  Одлуком број: 01-11036/1 од 

05.11.2020године. 

 

2. Решење доставити  ЈКП „Водовод Ваљево“ 

Ваљево. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 02-88/20-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф.др Снежана Ракић,с.р. 

 

363. На основу члана 13. став 1. и 2. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

("Службеном гласнику РС", бр.10/2013,142/14, 103/15 

и 101/16 ), члана 37. Статута града Ваљева 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 5/19), Одлуке 

о оснивању јавног предузећа “Агроразвој-Ваљевске 

долине“ д.о.о. Ваљево („Службени гласник града 

Ваљева“ бр 4/15, 11/16 и 17/16) Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној дана 28. децембра 2020. 

године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА СПРОВОЂЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
 

Члан 1. 

Послове спровођења пољопривредне 

политике и политике руралног развоја на територији 

града Ваљева у 2021. години обављаће “Агроразвој-

ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. 

Члан 2. 

Послови из члана 1. ове Одлуке обухватају 

послове који се утврђују  Програмом подршке за 

спровођење пољопривреде политике и политике 

руралног развоја града Ваљева.  

 

Члан 3. 

 

Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева доноси Скупштина града 
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Ваљева уз претходну сагласност надлежног 

министарства. 

Предлог Програма из става 1. овог члана, по 

прописаној садржини и обрасцу, припрема 

„Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево. 

 

Члан 4. 

 

Средства за спровођење програма из члан 3. 

ове одлуке утврђена су Одлуком o буџету града 

Ваљева за 2021.годину, раздео 4, програм 5-развој 

пољопривреде, програмска активност 0101–0002 мере 

подршке руралном развоју,функционална 

класификација 421, економска класификација 451 – 

текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама-апропријација 

намењена субвенцијама у пољопривреди и користе  у 

складу са наведеним програмом. 

Члан 5. 

Додела подстицајних средстава у 

пољопривреди врши се у складу са критеријумима и у 

поступку утврђеним Правилником о критеријумима и  

 

поступку за доделу и коришћење подстицајних 

средстава у пољопривреди 

 

Члан 6. 

 

“Агроразвој-ваљевске долине“ д.о.о. Ваљево 

подноси Скупштини града Ваљева и надлежном 

министарству извештај о спровођењу Програма 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Ваљева, најкасније до 31. марта 2021. 

године. 

Члан 7. 

Надзор над извршењем послова из ове одлуке 

врши Градска управа града Ваљева - Одељење за 

локални развој привреду и комуналне послове. 

Члан 8. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“ . 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 011-119/2020-02 

 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

364. На основу члана 13. став 4. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 

("Службеном гласнику РС", бр.10/2013,142/14; 103/15 

и 101/16 ), и члана 37. Статута града Ваљева 

(“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19) и Одлуке 

о буџету града Ваљева за 2020. годину (“Службени 

гласник града Ваљева” бр.21/2019, 2/20 и 18/20), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана 

28. децембра 2020. године, донела је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. УСВАЈА СЕ Програм подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја за град Ваљево, за 2020. годину-

Друга измена 

 

2.  Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног 

развоја за град Ваљево -Друга измена објавити у 

„Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број 320-56/2020-02 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

На основу члана 13. става 4. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС“; бр 10/2013, 142/14, 103/15, и 101/16) и 

члана 37. Статута града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“ бр. 5/2019- пречишћени текст) и 

одлуке о Буџету града Ваљева за 2020. годину 

(„Службени гласник града Ваљева“ бр. 21/2019, 

2/2020 и 18/2020) Скупштина града Ваљева доноси: 

 

Програм подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја за град 

Ваљево за 2020 годину (Сл. гласник града Ваљева 

бр. 2/2020 од 21.02.2020. године) - Друга измена 
 

1. На страни 10, табела број 2. Мере кредитне 

подршке, мења се планирани износ средстава под 

тачком 1. Кредитна подршка и сада износи 

2.200.000,00 динара. Мења се и укупан износ и сада 

износи 2.200.000,00 динара. Нова измењена табела 

изгледа као у наставку. 
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Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ 

подршке по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 

обавезе 

1.  
Кредитна 

подршка 

100.2. 2.200.000,00 1.000.000,00 100% 1.000.000,00 0,00 

 УКУПНО  2.200.000,00     

 

 

Образложење: Након расписане јавне набавке за 

суфинансирање камате за пољопривредне кредите 

изабрана је банка са најнижом каматом за пласман 

планираних средстава. Набавком је добијена нижа 

каматна стопа од планиране, и биће потребно 

300.000,00 динара мање средстава за реализацију ове 

мере. Програмом је било планирано 2.500.000,00 

динара. 

 

2. На страни 10, табела број 3. Мере руралног развоја, 

мења се планирани износ под тачком 1. Инвестиција у 

физичку имовину средстава пољопривредних 

газдинстава и сада износи 24.964.000,00 динара. 

Мења се планирани износ под тачком 2. 

Успостављање и јачање удружења у области 

пољопривреде и сада износи 286.000,00 динара. Мења 

се планирани износ под тачком 4. Одрживо 

коришћење шумских ресурса и сада износи 

300.000,00 динара. Мења се планирани износ под 

тачком 5. Органска производња и сада износи 

300.000,00 динара. Мења се планирани износ под 

тачком 6. Подршка младима у руралним подручјима и 

сада износи 7.200.000,00 динара. Мења се укупан 

износ и сада износи 38.800.000,00 динара. Нова 

измењена табела изгледа као у наставку. 

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

 

   

Планирани буџет за 

Износ 

Максимални 

 

   

подстицаја по 

 

Редни  Шифра текућу годину без износ подршке по Пренете 

број Назив мере мере пренетих обавеза (у 

кориснику 

(%) кориснику (ако је обавезе 

   

РСД) 

(нпр. 30%, 

дефинисан) (РСД) 

 

   

50%, 80%) 

 

      

       

 Инвестиције у физичку      

1. имовину пољопривредних 101 24.964.000,00 100 500.000,00 0,00 

 газдинстава      

       

 Успостављање и јачање      

2. удружења у области 102 286.000,00 100 500.000,00 0,00 

 пољопривреде      

       

3. 

Одрживо коришћење 

201.1 5.750.000,00 100 0,00 0,00 

пољопривредног земљишта       

       

4. 

Одрживо коришћење 

201.2 300.000,00 100 0,00 0,00 шумских ресурса 
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5. Органска производња 201.3 300.000,00 50 300.000,00 0,00 

       

6. 

Подршка младима у 

303 7.200.000,00 90 500.000,00 0,00 

руралним подручјима       

       

 УКУПНО  38.800.000,00    

 

Образложење: Највеће интересовање и број поднетих 

а не реализованих захтева, због недостатка 

финансијских средстава, се односи на меру 101 

Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава. Програмом је планирано 22.750.000,00 

динара а додатна средства су обезбеђена од 

нереализованих средстава, у оквиру других мера из 

Програма, у износу од 2.214.000,00 динара и сада 

износи 24.964.000,00 динара.  

За меру 102 Успостављање и јачање удружења у 

области пољопривреде поднет је само један захтев од 

расписивања конкурса а с обзиром да је остало мање 

од месец дана до затварања конкурса планирани 

износ од 1.000.000,00 динара се умањује за 714.000,00 

динара  и сада износи 286.000,00 динара. 

 

Код мере 201.2 Одрживо коришћење шумских 

ресурса није било реализације средстава а с обзиром 

да је остало мање од месец дана до затварања 

конкурса планирани износ од 1.000.000,00 динара се 

умањује за 700.000,00 динара  и сада износи 

300.000,00 динара. 

 

Код мере 201.3 Органска производња до краја 

октобра поднето је захтева за подстицаје по овом 

основу у износу од 300.000,00 динара, с обзиром да је 

остало мање од месец дана до затварања конкурса, 

планирани износ од 1.000.000,00 динара се умањује за 

700.000,00 динара  и сада износи 300.000,00 динара. 

 

За меру 303 Подршка младима у руралним 

подручјима је поднет већи број захтева него што је 

било могуће реализовати, у оквиру планираних 

средстава од 7.000.000,00 динара. Тако да се  

планирани износ повећава за 200.000 динара и сада 

износи 7.200.000,00. динара. 

 

Због горе описаних промена укупан износ средстава 

за Мере руралног развоја се повећава за 300.000,00 

динара са планираних 38.500.000,00 на 38.800.000,00 

динара. 

 

3. На страни 11, табела 6. Табеларни приказ 

планираних финансијских средстава мења се 

планирана средства за кредитну подршку са 

2.500.000,00 динара на 2.200.000,00 динара, 

планирана средства за подстицаје мерама руралног 

развоја са 38.500.000,00 динара на 38.800.000, динара. 

 

Образложење: Ова промена је последица предходно 

описаних промена и нова измењена табела сада 

изгледа као у наставку 

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за 

реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја  (без пренетих обавеза) 

49.500.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  
     5.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 
     2.200.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   
38.800.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 
2.500.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 

директних плаћања, кредитне подршке  и у оквиру мера руралног 

развоја 

1.000.000,00 

Пренете обавезе 
0,00 
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4. На страни 14 у тачки 2.2.1. Образложење, мења се у 

тексту износ планираних средстава на износ од 

2.200.000,00 динара. 

 

5. На страни 15 у тачки 2.3.1. Образложење, мења се у 

тексту износ планираних средстава на износ од 

24.964.000,00 динара. 

 

6. На страни 21 у тачки 2.4.1. Образложење, мења се у 

тексту укупан  планирани износ и сада износи 

286.000,00 динара. 

  

7. На страни 25 мења се тачка 2.6.1. Образложење, 

мења се у тексту укупна  планирана средства и сада 

износе 300.000,00 динара. 

 

8. На страни 26 мења се тачка 2.7.1. Образложење, 

мења се у тексту укупна  планирана средства и сада 

износе 300.000,00 динара. 

 

9. На страни 28 мења се тачка 2.8.1. Образложење, 

мења се у тексту укупна планирана средства и сада 

износе 7.200.000,00 динара. 

 

''АГРОРАЗВОЈ-ВАЉЕВСКЕ ДОЛИНЕ'' ДОО 

ВАЉЕВО 

Број: 2626/2020 

Дана 14.09.2020. године 

 

Ваљево"Агроразвој-ваљевске долине" доо Ваљево 

 

директор, Бојан Бошковић 

______________ 

 

365.На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској 

подршци породици са децом („Службени гласник 

РС“, број 113/17 и 50/18) и члана 37. став 1. тачка 6) 

Статута града Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“, број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2020. године донела 

је 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ВЕЋЕМ ОБИМУ ПРАВА ПОРОДИЦИ СА 

ДЕЦОМ 

И О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о већем обиму права породици са 

децом и о финансијској подршци за подстицање 

рађања деце („Службени гласник града Ваљева“ број 

2/20-пречишћен текст) у члану 1. у алинеји 1. после 

речи: „1. или 14. јануара,“ додају се речи и запета: 

„право на новчану накнаду за свако прворођено 

дете,“.  

 

 

Члан 2. 

 

  У члану 4. ставу 2. алинеја 4. мења се и 

гласи: 

 „-потврда надлежног Центра за социјални рад 

да се мајка непосредно брине о детету.“ 

  

Члан 3. 

 

 После главе: „III ПРАВО НА НОВЧАНУ 

ИСПЛАТУ ПОРОДИЉАМА КОЈЕ СУ РОДИЛЕ 

ДЕТЕ 1. ИЛИ 14. ЈАНУАРА“ и члана 9. додаје се 

глава IIIa  и чланови 9а,  9б, 9в,  9г. и 9д. који гласе: 

 

„IIIa ПРАВО НА НОВЧАНУ НАКНАДУ ЗА 

ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ 

 

Члан 9а. 

  

 Право на новчану накнаду за прворођено дете 

остварује породиља која  има пребивалиште на 

територији града Ваљева дуже од шест месеци пре 

рођења детета, која непосредно брине о свом 

прворођеном детету и чије дете има пребивалиште на 

територији града Ваљева. 

 Уколико породиља роди двоје или више деце 

приликом порођаја, она ће ово право остварити за 

свако рођено дете приликом тог порођаја. 

 

Члан 9б. 

  

Изузетно од члана 9а. ово право може 

остварити и отац прворођеног детета који има 

пребивалиште на територији града Ваљева дуже од 

шест месеци пре рођења детета, који непосредно 

брине о детету које има пребивалиште на територији 

града Ваљева, а уколико је породиља страни 

држављанин, није жива, напустила  је дете, лишена је 

родитељског права у односу на децу претходног реда 

рођења, или је из објективних разлога спречена да се 

брине непосредно о детету. 

 

Члан 9в. 

 

 Новчана накнада за прворођено дете у виду 

једнократне новчане помоћи износи 40.000 динара. 

 

Члан 9г. 

 

 Право из члана 9а. и 9б. ове одлуке остварује 

се на основу поднетог захтева одељењу градске 

управе надлежном за послове дечије и социјалне 

заштите.  

 Захтев за остваривање овог права подноси 

породиља, односно отац прворођеног детета у року од 

шест месеци од дана рођења прворођеног детета. 
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 Докази који су потребни за остваривање 

права из чланова  9а. и 9б. ове одлуке су: 

 

1. за остваривање права из члана 9а.: 

 -уверење о пребивалишту породиље, 

 -уверење о пребивалишту за прворођено дете, 

 -извод из матичне књиге рођених за 

прворођено дете, 

 -потврда надлежног Центра за социјални рад 

да се мајка непосредно брине о детету. 

 

 2.за остваривање права из члана 9б.: 

 -уверење о пребивалишту оца прворођеног 

детета,  

 -уверење о пребивалишту за прворођено дете, 

 -извод из матичне књиге рођених за 

прворођено дете, 

 -доказ о држављанству породиље или извод 

из матичне књиге умрлих или потврда надлежног 

Центра за социјални рад да се породиља не брине 

непосредно о детету односно да је из објективних 

разлога спречена да се непосредно брине о детету, 

односно да деца претходног реда рођења нису 

смештена у установу социјалне заштите, хранитељску 

породицу или дата на усвојење и да породиља није 

лишена родитељског права у односу на децу 

претходног реда рођења. 

  

Члан 9д. 
 

 О захтеву за остваривање права утврђеног 

чланом 9а. и 9б. ове одлуке у првом степену решава 

одељење градске управе надлежно за послове дечије и 

социјалне заштите. 

 По жалби против акта донетог у 

првостепеном поступку у другом степену решава 

Градско веће града Ваљева.“ 
 

Члан 4. 
 

 Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине да утврди 

пречишћен текст ове одлуке. 
  

Члан 5. 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“, а примењује се од 1. јануара 2020.године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-118/20-09 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 
 

366. На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 

98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 

31/2019, 37/19-др. закон и 9/20) и члана 37. став 1. 

тачка 6) Статута града Ваљева ("Службени гласник 

града Ваљева" број 5/19), Скупштина града Ваљева на 

седници одржаној 28. децембра 2020. године, донела 

је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАЊИМ 

МОНТАЖНИМ ОБЈЕКТИМА ПРИВРЕМЕНОГ 

КАРАКТЕРА 
 

Члан 1. 

 У Одлуци о мањим монтажним објектима 

привременог карактера („Службени гласник града 

Ваљева“ број 8/19) у члану 69. у ставу 4. речи: „5 

година“ замењују се речима: „10 година.“ 

 

Члан 2. 
 

 Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ: 011-122/20-07 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

367. На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18, УС РС 

81/2020) и члана 37 став 1. тачка 6) Статута града 

Ваљева ( „Службени гласник града Ваљева“, број 

5/19), а у вези члана 70. став 3. Закона о културним 

добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/11-

др.закон, 99/11-др.закон и 6/20-др.закон) Скупштина 

града Ваљева на седници одржаној 28. децембра 

2020.године донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЧУВАЊУ И 

ОДРЖАВАЊУ 

ЗНАМЕНИТОГ МЕСТА БРАНКОВИНА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о чувању и одржавању знаменитог 

места Бранковина („Службени гласник општине 

Ваљево“, број 3/01, 1/02, 4/05, 2/06 и „Службени 

гласник града Ваљева“, број 9/11) у члану 7. алинеји 

8. речи: „ за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове“ се бришу. 
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Члан 2. 

 

 У члану 9. ставу 1. после речи: „Одлуке“ 

додаје се зарез и речи: “ из буџета града Ваљева,“. 
 

Члан 3. 

 

 Овлашћује се Комисија за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине да утврди 

пречишћен текст ове одлуке. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

БРОЈ:011-107/2020-09 
 

ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

Проф. Др Снежана Ракић,с.р. 
 

368.На основу члана 46. став 1 тачка 1) и став 6. 

Закона о локалним изборима («Службени гласник 

РС» број 129/07, број 34/2010-Одлука УС РС, 54/2011, 

12/2020-I, 12/2020 - II и 68/2020), Скупштина града 

Ваљева, на седници одржаној 28. децембра 2020. 

године, донела је 
 

О Д Л У К У 

О  УТВРЂИВАЊУ  ПРЕСТАНКА  МАНДАТА  

ОДБОРНИКУ  

СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ВАЉЕВА 
 

I 
 

Драгани Ковачевић, дипл. правнику, престаје мандат 

одборника у Скупштини града Ваљева, због 

подношења оставке. 

 

II 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 
 

IV 
 

Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ВАЉЕВА 

Бр. 011- 128/2020-04 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

369.На основу чланa 48. став 1. и 2. Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/2007, 

34/2010 - Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I, 12/2020-

II и 68/2020), Скупштина града Ваљева на седници 

одржаној 28. децембра 2020. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О  ПОТВРЂИВАЊУ  МАНДАТА НОВОГ 

ОДБОРНИКА 

У  СКУПШТИНИ  ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

I 
Милошу Павловићу, аутопревозику, са изборне 

листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ, 

потврђује се мандат новог одборника у Скупштини 

града Ваљева. 

 

II 

Мандат новом одборнику је додељен на место 

одборника, коме је престао мандат одборника пре 

истека времена на који је изабран. 

 

III 

Мандат траје до истека мандата одборника коме је 

престао мандат а потврђен je Одлуком о потврђивању 

мандата одборника у Скупштини града Ваљева број: 

011- 65/20-04 од 18. августа 2020. године. 

 

IV 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

V 

Против ове одлуке допуштена је жалба. 

Жалба се подноси Управном суду у Београду у року 

од 48 часова од дана доношења ове одлуке. 

 

VI 

Одлуку објавити у „Службеном гласнику града 

Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 011- 129/2020-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић, с.р. 

 

 

370. На основу члана 12. Одлуке о награди града 

Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 1/17), 

Скупштина града Ваљева на седници одржаној 28. 

децембра 2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ  

ГРАДА ВАЉЕВА 
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I 
 

Именује се Комисија за доделу награде града Ваљева 

у следећем саставу: 
 

-  председник  
 

1. Др Зорица Јоцић, доктор дидактичко-методичких 

наука, начелник Школске управе за Колубарски и 

Мачвански округ 
 

- чланови 
 

2. Др Милан Мирковић, специјалиста гинекологије, 

начелник Гинекологије Дома здравља Ваљево 

3. Иван Илић, дипл. економиста, одборник 

4. Марко Јовановић, професор физичког васпитања, 

одборник 

5. Др Снежана Мијатовић, стоматолог, одборник 

 

6. Александар Блажић, дипл. електроинжењер, 

директор ДОО „Блист“ 

7. Саша Миловановић, дипл. архитекта, запослен у 

ГПД „Кеј“ ДОО Ваљево 

8. Снежана Јовановић, директор ОШ „Десанка 

Максимовић“ Ваљево 

9. Мицко Лепојевић, професор машинске групе 

предмета-Техничка школа Ваљево 

10. Слободан Алексић, свештеник, протонамесник 

11. Зора Бојичић, руководилац Одељења за 

друштвене делатности-Градске управе града Ваљева 
 

II 
 

За секретара Комисије именује се Мирјана 

Голоскоковић, дипл. правник у Одељењу за 

друштвене делатности-Градске управе града Ваљева. 

Секретар Комисије обавља стручне и 

административне послове за потребе Комисије, без 

права одлучивања. 
 

III 
 

Мандат чланова Комисије траје две године. 

 

IV 

 

Задатак Комисије је да сачини обавештење о 

условима за доделу награде и утврди предлог одлуке 

о додељивању награде за дела по областима 

предвиђеним Одлуком о награди града Ваљева. 

 

V 
 

Решење објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 

Бр. 112 -1175/20 - 04 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

371. На основу члана 52. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (’’Службени гласник РС'', број  72/2009,  

81/2009-исправка,  64/2010 -Одлука УС РС,  24/2011,  

121/2012,  42/2013 – Одлука УС РС, 50/2013 –Одлука 

УС РС,  98/2013 –Одлука УС 

РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019 - 

други закон и 9/2020)  и  члана 12. став 1.  Правилника 

о начину и поступку избора чланова комисије за 

стручну контролу планских докумената, комисије за 

контролу усклађености планских докумената, 

комисије за планове јединице локалне самоуправе и 

комисије за стручну контролу урбанистичког 

пројекта, праву и висини накнаде члановима 

комисије, као и условима и начину рада комисије 

(''Службени гласник РС'', број 32/19), Скупштина  

 

 

града Ваљева, на седници одржаној 28. децембра 

2020. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  

 КОМИСИЈЕ  ЗА  ПЛАНОВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 

 

 

I 

У Решењу о образовању Комисије за планове 

града Ваљева („Службени гласник града Ваљева“ број 

22/20) у тачки II подтачка 5.  брише се. 

Досадашње подтачке 6, 7. и 8. постају 

подтачке 5, 6. и 7. 

 

II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

III 

 

Решење објавити у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 112- 1176/2020-04 

 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Ваљева 

Проф. др Снежана Ракић,с.р. 

 

372.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 
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Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева,  програм 0501, програмска активност 

0501-0001, функционална класификација 530, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``30.000.000`` мења се 

износом ``27.000.000``; раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``226.680.480`` мења се износом ``229.680.480``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1191/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије 

Жељко Табашевић 

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева 

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

373.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева,  програм 0501, програмска активност 

0501-0001, функционална класификација 530, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``27.000.000`` мења се 

износом ``4.921.395,68``; раздео 4-Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска 

класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``100.000`` мења се 

износом ``22.178.604,32``. 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1192/2020-06 

 

Припремио: 

 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева        

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

374.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 04.12.2020. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``42.857.863`` мења се 

износом ``40.137.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом 

``2.820.000``. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 
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3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1194/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева          

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

375.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 04.12.2020. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``40.137.863`` мења се 

износом ``38.752.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом 

``1.485.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1196/2020-06 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

376.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 08.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1501, пројекат 1501-П1, 

функционална класификација 490, извор 

финансирања 15 средства из осталих извора, 

економска класификација 421-Стални трошкови износ 

``52.799,65`` мења се износом ``21.748,84``; раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 1501, пројекат 

1501-П1, функционална класификација 490, извор 

финансирања 15 средства из осталих извора, 

економска класификација 426-.Материјал износ 

``41.134,91`` мења се износом ``0``; раздео 4 – Градска 

управа града Ваљева, програм 1501, пројекат 1501-П1, 

функционална класификација 490, извор 

финансирања 15 средства из осталих извора, 

економска класификација 423-Услуге по уговору 

износ ``4.741.911,05`` мења се износом 

``4.814.096,77`` 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1206/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       
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Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

377.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020),  

 

Градоначелник града Ваљева дана 09.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``38.752.863`` мења се 

износом ``38.620.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом ``232.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1210/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева        

Јелица Пањковић-Тешић     

 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

378.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 09.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``38.620.863`` мења се 

износом ``32.620.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом 

``6.100.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1213/2020-06 

                               

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева               

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

379.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 
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Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 09.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1  

 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``32.620.863`` мења се 

износом ``32.224.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом ``496.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1215/2020-06 

 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева       

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

380.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801-Здравствена заштита, 

програмска активност 1801-0002, функционална 

класификација 721, извор финансирања 01, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

``2.400.000`` мења се износом ``2.160.000``;  раздео 4– 

Градска управа града Ваљева, програм 1801- 

 

 

Здравствена заштита, програмска активност 1801-

0001, функционална класификација 721, извор  

 

финансирања 01, економска класификација 464-426-

Материјал износ ``46.868,57`` мења се износом 

``286.868,57`.  

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1223/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева               

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

381.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
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1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801-Здравствена заштита, 

програмска активност 1801-0002, функционална 

класификација 721, извор финансирања 01, економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

``2.160.000`` мења се износом ``1.950.000``; раздео 4-

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``100.000`` мења се 

износом ``310.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1224/2020-06 

 

Припремио:                                      

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева        

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

382.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``32.224.863`` мења се 

износом ``32.063.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом ``261.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1226/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева             

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

383.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 5-Центар за културу, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 414-Социјална давања запосленима 

износ ``250.000`` мења се износом ``232.000``; раздео 

4 –Градска управа града Ваљева, глава 5- Центар за 

културу, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 416-
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Награде запосленима и остали посебни расходи износ 

``895.000`` мења се износом ``913.000``. 

  

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1228/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић   

                               

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

384.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 8-Модерна галерија, програм 

1201, програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 414- Социјална давања запосленима 

износ ``65.000`` мења се износом ``58.500``; раздео 4 

– Градска управа града Ваљева, глава 8-Модерна 

галерија, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 421-

Стални трошкови износ ``770.000`` мења се износом 

``693.000``; раздео 4 –Градска управа града Ваљева, 

глава 8- Модерна галерија, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

426- Материјал износ ``143.500`` мења се износом 

``135.000``; раздео 4 –Градска управа града Ваљева, 

глава 8- Модерна галерија, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

425- Текуће поправке и одржавање износ ``1.430.000`` 

мења се износом ``1.522.000``. 

  

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1229/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић   

                               

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

385.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 3- Матична библиотека Љ. 

Ненадовић, програм 1201, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 415-

Накнаде трошкова за запослене износ ``500.000`` 

мења се износом ``478.000``; раздео 4 –Градска управа 

града Ваљева, глава 3- Матична библиотека Љ. 

Ненадовић, програм 1201, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 416-

Награде запосленима и остали посебни расходи износ 

``960.000`` мења се износом ``982.000``. 
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2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1230/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић   

                               

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

386.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 2-ПУ Милица Ножица, програм 

2001, програмска активност 2001-0001, функционална 

класификација 911, извор финансирања 01, економска 

класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали износ ``180.000`` мења се износом ``177.000``; 

раздео 4 – Градска управа града Ваљева, глава 2-ПУ 

Милица Ножица, програм 2001, програмска активност 

2001-0001, функционална класификација 911, извор 

финансирања 01, економска класификација 416-

Награде запосленима и остали посебни расходи износ 

``3.470.000`` мења се износом ``3.473.000`` динара. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1231/2020-06 

                               

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

387.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 6-Међуопштински историјски 

архив, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 07 средства из осталих извора, 

економска класификација 426-Материјал износ 

``270.000`` мења се износом ``187.000``; раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, глава 6-Међуопштински 

историјски архив, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 07 средства из осталих 

извора, економска класификација 415-Накнаде 

трошкова за запослене износ ``90.000`` мења се 

износом ``103.000``; раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, глава 6-Међуопштински историјски архив, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 07 средства из осталих извора, 

економска класификација 425-Текуће поправке и 

одржавање износ ``170.000`` мења се износом 

``240.000` динара. 
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2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1240/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

388.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 5 – Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг, 

Лајковац и Осечина програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска класификација 

415-Накнаде трошкова за запослене износ ``230.000`` 

мења се износом ``207.000``; раздео 5 – Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг, 

Лајковац и Осечина програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска класификација 

422-Трошкови путовања износ ``70.000`` мења се 

износом ``63.000``; раздео 5 – Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг, 

Лајковац и Осечина програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска класификација 

423-Услуге по уговору износ ``50.000`` мења се 

износом ``45.000``; раздео 5 – Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг, 

Лајковац и Осечина програм 0602, програмска 

активност 0602-0004, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска класификација 

512-Машине и опрема износ ``100.000`` мења се 

износом ``93.000``;раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом ``142.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1242/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

389.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``32.063.863`` мења се 

износом ``31.813.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом ``350.000``. 
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2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1244/2020-06 
 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       
                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

390.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 16.12.2020. године  

донео је: 
 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 7-Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 04 средства из осталих извора, 

економска класификација 426-Материјал износ 

``1.000.000`` мења се износом ``700.000``; раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, глава 7-Завод за 

заштиту споменика, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 04 средства из осталих 

извора, економска класификација 423-Услуге по 

уговору износ ``730.000`` мења се износом 

``1.030.000`` динара. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1256/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

391.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 16.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 7-Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 07 средства из осталих извора, 

економска класификација 424-Специјализоване услуге 

износ ``4.435.990`` мења се износом ``4.285.990``; 

раздео 4 – Градска управа града Ваљева, глава 7-Завод 

за заштиту споменика, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 07 средства из осталих 

извора, економска класификација 512-Машине и 

опрема износ ``0`` мења се износом ``150.000`` 

динара. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1257/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       
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Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

392.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 16.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 7-Завод за заштиту споменика, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 13 средства из осталих извора, 

економска класификација 421-Стални трошкови износ 

``1.015.000`` мења се износом ``935.000``; раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, глава 7-Завод за 

заштиту споменика, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 13 средства из осталих 

извора, економска класификација 512-Машине и 

опрема износ ``265.000`` мења се износом ``345.000`` 

динара. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1258/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

393.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 3 – Градоначелник,  

програм 2101, програмска активност 2101-0002, 

функционална класификација 110, извор 

финансирања 01, економска класификација 412-

Социјални доприноси на терет послодавца износ 

``2.410.000`` мења се износом ``2.377.000``; раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0001, функционална 

класификација 130, извор финансирања 01, економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ``41.133.765,64`` мења се износом 

``41.166.765,64``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1261/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

394.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 
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Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године 

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, глава 6-Међуопштински историјски 

архив, програм 1201, програмска активност 1201-

0001, функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ 

``12.160.000`` мења се износом ``12.054.000``; раздео 

4 – Градска управа града Ваљева, глава 6-

Међуопштински историјски архив, програм 1201, 

програмска активност 1201-0001, функционална 

класификација 820, извор финансирања 01, економска 

класификација 412-Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ``1.946.000`` мења се износом 

``1.981.000``; раздео 4 – Градска управа града Ваљева, 

глава 8-Модерна галерија, програм 1201, програмска 

активност 1201-0001, функционална класификација 

820, извор финансирања 01, економска класификација 

411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

износ ``2.807.000`` мења се износом ``2.878.000` 

динара. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1262/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

395.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``31.813.863`` мења се 

износом ``28.113.863``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``100.000`` мења се износом 

``3.800.000``. 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1263/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић 

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

396.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 
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Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1 

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``28.113.863`` мења се 

износом ``23.113.863``; раздео 4-Градска управа града  

 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``94.000`` мења се износом 

``5.094.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1266/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

397.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0701, прoграмска активност 

0701-0004, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``36.000.000`` мења се 

износом ``32.900.000``; раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1101, прoграмска активност 

1101-0001, функционална класификација 620, извор 

финансирања 01, економска класификација 515-

Нематеријална имовина износ ``5.000.000`` мења се 

износом ``4.500.000`` раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0001, функционална класификација 130, 

економска класификација 541-Набавка земљишта 

износ ``50.000.000`` мења се износом ``45.000.000``; 

раздео 4-Градска управа града Ваљева, програм 1801, 

програмска класификација 1801-0001, функционална 

класификација 760, економска класификација 464-

Дотације организацијама социјалног осигурања износ 

``3.200.000`` мења се износом ``11.800.000``. 

 

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1282/2020-06 

                               

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

398.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018, 2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 0701, прoграмска активност 

0701-0004, функционална класификација 451, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ ``32.900.000`` мења се 

износом ``32.400.000``; раздео 4 – Градска управа 
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града Ваљева,  програм 0501, програмска активност 

0501-0001, функционална класификација 530, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``4.921.395,68`` мења се 

износом ``2.921.395,68``; раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева, програм 1801, пројекат 1801-П1  

„Реконструкција објекта-Општа болница Ваљево“, 

функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``23.113.863`` мења се 

износом ``22.808.278,52``; раздео 4-Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска 

класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499- 

Текућа буџетска резерва износ ``94.000`` мења се 

износом ``2.899.584,48``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије и 

Управи за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1283/2020-06 

                               

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

399.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева,  програм 0501, програмска активност 

0501-0001, функционална класификација 530, извор 

финансирања 01, економска класификација 511-Зграде 

и грађевински објекти износ ``2.921.395,68`` мења се 

износом ``921.395,68``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``94.000`` мења се износом 

``2.094.000``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1285/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

400.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева,  програм 1101, програмска активност 

1101-0001, функционална класификација 620, извор 

финансирања 01, економска класификација 515-

Нематеријална имовина износ ``4.500.000`` мења се 

износом ``2.700.000``; раздео 4-Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска класификација 

0602-0009, функционална класификација 160, 

економска класификација 499-Текућа буџетска 

резерва износ ``94.000`` мења се износом 

``1.894.000``. 
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2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1295/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

401.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2020. године  

донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2020. годину  (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2018,  2/2020 и 18/2020) мењају се 

следеће апропријације: раздео 4 – Градска управа 

града Ваљева,  програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 472-

Накнаде из буџета - стипендија за талентоване 

ученике износ ``28.000.000`` мења се износом 

``27.829.000``; раздео 4 – Градска управа града 

Ваљева, програм 0602, програмска активност 0602-

0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ ``7.898.250`` 

мења се износом ``8.069.250``. 

 

2. Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

 

3. Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број:40-1300/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

402.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 03.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’22.078.604,32“ динара за плате, додатке и 

накнаде запослених (зараде) и социјалнe доприносе 

Градске управе града Ваљева и Заједничког 

правобранилаштва града Ваљева и општине Љиг, 

Лајковац и Осечина. 

 

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, извор 

финансирања 01, економска класификација 411-Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) износ од 

’’20.818.288,68“ динара; раздео 4- Градска управа 

града Ваљева, програм 0602, програмска активност 

0602-0001, функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација економска 

класификација 412- Социјални доприноси на терет 

послодавца износ ’’807.315,64“; раздео 5-Заједничко  
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правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг 

Лајковац и Осечина, програм 0602, програмска 

активност 0602-0005, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска класификација 

411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

износ од ’’403.000,00“ динара; раздео 5-Заједничко 

правобранилаштво града Ваљева и општина Љиг 

Лајковац и Осечина, програм 0602, програмска 

активност 0602-0005, функционална класификација 

330, извор финансирања 01, економска класификација 

412- Социјални доприноси на терет послодавца износ 

’’50.000“. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1193/2020-06 

 

Припремио:                                      

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

403.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 04.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’2.720.000“ динара за услуге по уговору 

Градске управе града Ваљева. 

 

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, извор 

финансирања 01, економска класификација 423-

Услуге по уговору износ од ’’2.720.000“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1195/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

404.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 04.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’1.385.000“ динара за јубиларне награде и 

отпремнине за одлазак у пензију запослених у 

градској управи града Ваљева. 

 

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, извор 

финансирања 01, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима износ од ’’598.250“ 

динара; раздео 4- Градска управа града Ваљева, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, извор 

финансирања 01, економска класификација 416- 

Награде запосленима и остали посебни расходи износ 

од ’’786.750“ динара. 
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3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1197/2020-06 
 

Припремио:                

                                       

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     
 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
 

405.На основу члана 70. (``Службени гласник 

РС``број  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013, 63/2013-исп.,108/2013, 142/2014, 

68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 

и 72/2019), члана 49. Статута града Ваљева 

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

7 . Одлуке о буџету града Ваљева за  2020. годину 

(``Службени гласник  града Ваљева`` број 21/2019, 

2/2020 и 18/2020), Градоначелник града Ваљева дана 

08.12.2020. године  донео је: 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 
 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 за 

спречавање ширења вируса COVID-19  у износу од 

„120.066,40“ 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 426–Материјал у износу од 

„120.066,40“ 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:40-1204/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

406.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 09.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019,  2/2020 и 18/2020), 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 ’’132.000“ динара за  исплату права на 

помоћ  породици за случај смрти запосленог 

Скупштине града Ваљева. 

 

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

оквиру раздела 1-Скупштина града, програм 2101, 

програмска активност 2101-0001, функционална 

класификација 110, економска класификација 414-

Социјална давања запосленима у износу од 

``132.000`` динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1211/2020-06 

 

Припремио: 

Руководилац Одељења за финансије           

 

Жељко Табашевић       

                                                       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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407.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 09.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’6.000.000,00“ динара за  измирење обавеза 

према запосленима Здравствене установе апотека 

Ваљево. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801 Здравствена заштита, програмска 

активност 1801-0001, функционална класификација 

760, извор финансирања 01, економска класификација 

483-Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

од ’’6.000.000,00“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1214/2020-06 

 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

408.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 09.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’396.000“ 

динара за  за вршење послова координатора за 

безбедност на терену на пројекту „Адаптације, 

санације и инвестиционог одржавање објекта 

здравствене заштите-Дом здравља Ваљево“. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801 – Здравствена заштита, пројекат 1801-

П2, функционална класификација 740, извор 

финансирања 01, уводи се економска класификација 

423-Услуге по уговору износ од ’’396.000“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1216/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                       

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

409.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 
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РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града  

 

Ваљева`` број 21/2019 и 2/2020), 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 ’’210.000“ 

динара за набавку санитетског материјала Дома 

здравља Ваљево 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801 – Здравствена заштита, програмска 

активност 1801-0001, функционална класификација 

721, извор финансирања 01, економска класификација 

464-426-Материјал износ од ’’210.000“ динара. 

 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику Града 

Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1225/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

410.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 11.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’161.000“ динара за исплату јубиларне 

награде у „Центру за неговање традиционалне 

културе Абрашевић“. 

 

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

оквиру раздела 4- Градска управа града Ваљева, 

програм 1201, програмска активност 1201-0001, 

функционална класификација 820, извор 

финансирања 01, уводи се економска класификација 

416- Награде запосленима и остали посебни расходи 

износ од ’’161.000“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1227/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

411.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’42.000“ динара за накнаде у натури 

Заједничког правобранилаштва града Ваљева и 

општине Љиг, Лајковац и Осечина. 
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2.Средства из тачке 1. овог решења  књижиће  се у 

оквиру раздела 5-Заједничко правобранилаштво града 

Ваљева и општина Љиг Лајковац и Осечина, програм 

0602, програмска активност 0602-0005, функционална  

класификација 330, извор финансирања 01, уводи се 

економска класификација 413- Накнаде у натури 

износ ’’42.000“. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1243/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

412.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 14.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’250.000“ динара за трошкове платног 

промета Градске управе града Ваљева“. 

 

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 

``250.000`` динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1245/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић   

                                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

413.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’3.700.000“ динара за исплату плата, 

додатака и накнада запослених (зараде) предшколске 

установе “Милица Ножица“. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, глава 

2-ПУ Милица Ножица, програм 2001, програмска 

активност 2001-0001, функционална класификација 

911, извор финансирања 01, економска класификација 

411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 

износ од ’’3.700.000,00“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1264/2020-06 
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Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић   

                                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

414.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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“ динара за порезе, обавезне таксе, 

казне и пенале ОШ „Илија Бирчанин“ Ставе. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 2002, програмска активност 2002-0001, 

функционална класификација 912, економска 

класификација 463-482- Порези, обавезне таксе, казне 

и пенали у износу од ``6.000`` динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1265/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић   

                                                                      

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

415.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 17.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’5.000.000,00“ динара за измирење обавеза 

према запосленима Здравствене установе апотека 

Ваљево. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801 Здравствена заштита, програмска 

активност 1801-0001, функционална класификација 

760, извор финансирања 01, економска класификација  

 

 

483-Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

од ’’5.000.000,00“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1267/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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416.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’2.805.584,48“ динара за измирење 

неизмирених обавезa за расходе за запослене и друга 

ангажована лица Здравствене установе Апотека 

„Ваљево“ Ваљево. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801 Здравствена заштита, програмска 

активност 1801-0001, функционална класификација 

760, извор финансирања 01, економска класификација 

464-Дотације организацијама социјалног осигурања 

износ од ’’2.805.584,48“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1284/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

417.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 23.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), раздео 4 – 

Градска управа града Ваљева, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва одобравају се средства  у 

износу од ’’2.000.000,00“ динара за измирење обавеза 

према запосленима Здравствене установе апотека 

Ваљево. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1801 Здравствена заштита, програмска 

активност 1801-0001, функционална класификација 

760, извор финансирања 01, економска класификација 

483-Новчане казне и пенали по решењу судова износ 

од ’’2.000.000,00“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1286/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

418.На основу члана 69.  Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) члана 49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и  члана 6. Одлуке о буџету града  

Ваљева за  2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 

Градоначелник града Ваљева дана 28.12.2020. године  

донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 
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О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету  града  

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020), 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 ’’1.800.000,00“ динара за трошак 

електричне енергије за јавну расвету. 

 

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

оквиру раздела 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 1102 Комунална делатност, програмска 

активност 1102-0001, функционална класификација 

640, извор финансирања 01, економска класификација 

421-Стални трошкови износ од ’’1.800.000,00“ динара. 

 

3. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ВАЉЕВА 

Број: 40-1296/2020-06 

 

Припремио:                                        

              

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

419.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум:14.12.2020. 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана  49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019,  2/2020 и 18/2020) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању средстава  

 

1.За износ средстава обезбеђених на основу Решења 

за исплату накнаде за осигурање бр. 7.777.280.857 од 

23.10.2020. године а која су пренета на рачун 

Матичне библиотеке изводом број 120 од 30.10.2020. 

године  као  Приход од имовине који припада 

имаоцима полисе осигурања, повећати  укупан износ 

текућих прихода и износ текућих расхода за  

“32.853,75“ динара, средства из осталих извора. 

 

 2. Увећати укупне приходе за износ “32.853,75“ 

динара на позицији економска класификација 741410-

Приход од имовине који припада имаоцима полисе 

осигурања, извор финансирања 04,  у билансу 

прихода средства из осталих извора. 

 

3. Увећати укупне расходе  за износ „32.853,75” 

динара,  раздео 4, глава 3-Матична библиотека 

Љ.Ненадовић, програм 13, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, извор 

04 остали извори, економска класификација 425-

Текуће поправке и одржавање по уговору износ 

„32.853,75” динара. 

 

4. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Број:40-1241/20-06 

Датум: 14.12.2020. године 

 

Припремио:                                       

               

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

 

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

420.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум:23.12.2020. 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана  49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

 

1. За износ средстава обезбеђених капиталним 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 
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градова, на основу Уговора о правима и обавезама 

канцеларије за управљање јавним улагањима и града 

Ваљева у реализацији пројекта адаптације, санације и  

инвестиционог одржавања објекта здравствене 

заштите-Дом здравља бр.40-801/2019-01 од 

09.08.2019. године а која  су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводoм број 353 од 

21.12.2020. године,  као Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за ’’3 694.970,64’’  

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ’’3.694.970,64’’  

динара на позицији економска класификација 733241 

- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе  за износ ’’3.694.970,64’’ 

динара,  раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 12, пројекат 1801-П2, функционална 

класификација 740, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ’’3.694.970,64’’  

динара.  

 

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

финансирање Пројекта ’’Адаптација,санација и 

инвестиционо одржавање објекта здравствене 

заштите-Дом здравља Ваљево’’. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Број:40-1287/2020-06 

Датум:23.12.2020. године 

 

Припремио:                                       

               

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                                                    

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

421.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум:28.12.2020. 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана  

49. Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава 

 

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 451-04-2454/2020-03 

која  су пренета на рачун извршења буџета града 

Ваљева изводом број 350 од 18.12.2020. године  као  

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа градова, повећати  укупан износ текућих 

прихода и износ текућих расхода за  “1.000.000“ 

динара. 

 

2.Увећати укупне приходе за износ “1.000.000“ 

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 „1.000.000” 

динара,  раздео 4, глава 5-Центар за културу, програм 

13, пројекат 1201-П4: „Ваљевски џез фестивал“, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

„1.000.000“. 

 

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

суфинансирање пројекта:  „36. Џез фест Ваљево“. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Број:40-1293/20-06 

Датум:28.12.2020. године 

 

Припремио:                                       

               

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева             

Јелица Пањковић-Тешић                              

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 
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422.Република Србија  

ГРАД ВАЉЕВО 

Градоначелник  

Датум:28.12.2020. 

Ваљево 

 

На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

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

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-

исп.,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана  49. 

Статута града Ваљева (``Службени гласник града 

Ваљева`` бр.5/19) и члана 14. Одлуке о буџету града 

Ваљева за 2020. годину (``Службени гласник  града 

Ваљева`` број 21/2019, 2/2020 и 18/2020) 

Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о прихватању и распоређивању трансферних 

средстава  

 

1. За износ средстава обезбеђених капиталним 

наменским трансфером од Републике у корист нивоа 

градова, на основу Уговора о правима и обавезама 

канцеларије за управљање јавним улагањима и града 

Ваљева у реализацији пројекта адаптације, санације и 

инвестиционог одржавања објекта здравствене 

заштите-Дом здравља бр.40-801/2019-01 од 

09.08.2019. године а која  су пренета на рачун 

извршења буџета града Ваљева изводoм број 357 од 

25.12.2020. године,  као Капитални наменски 

трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист 

нивоа градова, повећати  укупан износ текућих  

 

прихода и износ текућих расхода за ’’1.782.315,85’’  

динара. 

 

2. Увећати укупне приходе за износ ’’1.782.315,85’’  

динара на позицији економска класификација 733241 

- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа градова, извор 

финансирања 07,  у билансу прихода. 

 

3. Увећати укупне расходе  за износ ’’1.782.315,85’’ 

динара,  раздео 4-Градска управа града Ваљева, 

програм 12, пројекат 1801-П2, функционална 

класификација 740, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти износ ’’1.782.315,85’’  

динара.  

 

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

финансирање Пројекта ’’Адаптација,санација и 

инвестиционо одржавање објекта здравствене 

заштите-Дом здравља Ваљево’’. 

 

5. Ово решење објавити у ``Службеном гласнику 

Града Ваљева``. 

 

Број:40-1294/2020-06 

Датум:28.12.2020. године 

 

Припремио:                                       

               

Руководилац Одељења за финансије           

Жељко Табашевић       

                                                        

Сагласан: 

Начелник Градске управе града Ваљева                

Јелица Пањковић-Тешић     

 

Градоначелник града Ваљева 

Лазар Гојковић,с.р. 

 

 

 

___________________ 
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