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У вези Вашег питања везаног за утрошак средстава из буџета града Ваљева у борби против 

епидемије изазаване вирусом КОВИД 19 достављамо Вам следећу информацију:  

1.Град Ваљево је на почетку епидемије отворио наменски подрачун за прикупљање средстава на 

који је извршена  уплата у износу 11.135.750,74 динара.Средства су утрошена на основу Закључака 

Штаба за ванредне ситуације.  

Преглед утрошка средстава са наменског подрачуна:  

Износ у динарима  Уплаћено  Намена  

1.543.200,00 На рачун добављача     Вршење услуге дезинфекције 
стамбених заједница на територији града 
уз надзор Одељења за инспекцијске 
послове  

3.106.372,78 На рачун добављача  Куповина заштитне опреме(заштитне 
маске,заштитне наочаре) која је купљена 
за потребе Опште болнице, Дома 
здравља, Завода за јавно здравље и 
мања количина за град) 

537.720,00 Завод за јавно здравље 
Ваљево  

Средства су пренета на рачун Завода за 
јавно здравље на основу достављених 
рачуна за набавку заштитне 
опреме(заштитни комбинезони, 
заштитне маске, рукавице) 

1.191.950,00 Дом здравља Ваљево  Средства су пренета на рачун Дома 
здравља на основу достављених рачуна 
за набавку заштитне опреме(мантили, 
маске, рукавице) као и средства за 
дезинфекцију  

3.942.359,05 Општа болница  Средства су пренета на рачун Опште 



болнице на основу достављених рачуна 
за набавку заштитне опреме(мантили, 
маске, рукавице,визири) , средства за 
дезинфекцију(алкохол), набавка три 
децинфекциона тунела, дестилациони 
апрат као и неопходни  радови на више 
одењења у Општој болници  

699.363,21 На рачун добављача  Куповина 455 пакета хуманитарне 
помоћи социјално угроженом 
становништву  

114.785,50 Удружење деце, 
омладине и одраслих са 
сметњама у 
развоју“Загрљај“ 

Средства су пренета на рачун Удружења  
на основу достављених рачуна за 
набавку средстава за хигијену и 
намирница 

11.135.750,54   

 

2.Из Буџета града Ваљева  утрошена су средства у борби против епидемије изазване вирусом 

КОВИД 19 на основу Закључака штаба града Ваљева. Сва  средства су утрошена коришћењем 

средстава Сталне буџетске резерве односно доношењем Решења о коришћењу сталне буџетске 

резерве у укупном износу од 11.926.651,94 динара.  

Преглед утрошка средстава из буџета града Ваљева на основу  Решења о коришћењу Сталне 

буџетске резерве:  

Износ у динарима Уплаћено  Намена 

465.600,00 ЈКП Видрак Ваљево Средства су пренета на рачун ЈКП 
Видрак Ваљево  на основу 
достављених рачуна за набавку 
заштитне опреме(заштитна одела) 

2.508.000,00 На рачун добављача Набавка супердезинфекционог 
концетрата за потребе Опште 
болнице, Предшколске установе 
Милица Ножица и града Ваљева  

319.220,00 На рачун добављача  Набавка заштитних маски за потребе 
органа града и јавних установа, 
набавка алкохола  

1.015.800,00 На рачун добављача  Вршење услуге дезинфекције 
стамбених заједница на територији 
града  

398.690,94 На рачун добављача Набавка прехрамбених производа за 
потребе Опште болнице 

1.664.000,00 На рачун добављача Дезинфекција јавних површина града 
Ваљева, круг Опште болнице, круг 
Дома здравља, круг Завода за јавно 
здравље  

4.122.000,00 На рачун добављача Медијске услуге извештавања током 
ванредног стања 



1.433.641,00 Исплата физичким 
лицима  

Исплата накнаде породицама лица 
преминулих од последица вируса 
КОВИД 19 

11.926.651,94   
 

  

 

3. Стална буџетска резерва према члану 70. Закона о буџетском систему планира се највише до 

0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Приходи 

и примања од продаје нефинансијске имовине износе 3.249.178.263,10 динара.На основу горе 

наведеног град Ваљево није премашио планиране сталне буџетске резерве. 

  

 


