
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XХХVIII    БРОЈ  9 

 

28.  јул  2017. 
 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

174. На основу члана 8.  Одлуке о радном времену 

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

пречишћен текст, 1/17 и 3/17), Градско веће града 

Ваљева, на седници одржаној дана 14. јула 2017. 

донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА 

 

1. У периоду у ком се одржава манифестација 

Тешњарске вечери и реализује Пројекат 

''Фестивал отвореног ума'' - Open Minded Fest, 

и то од 4. - 12. августа  2017. године, радно 

време угоститељских објеката прописано 

Одлуком о радном времену (''Службени 

гласник града Ваљева'' број 1/17-пречишћен 

текст, 1/17 и 3/17) продужава се до 04,30 

часова наредног дана. 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

града Ваљева''. 

 

Градско веће града Ваљева 

Број:011-67/17-01/5 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

175.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17), Градоначелник града Ваљева дана 

10.07.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 3, глава 1-Градоначекника, 

програм 2101, програмска активност 2101-0002, 

функционална класификација 110, извор 

финансирања 01, економска економска класификација 

472-Накнаде из буџета износ ``2.900.000`` мења се 

износом ``1.620.000``, раздео 4, глава 1-Градска 

управа за друштвене делатности, финансије, 

имовинске и инспекцијске послове, програм 0602, 

програмска активност 0602-0003, функционална 

класификација 170, извор финансирања 01, економска 

економска класификација 441-Отплата камата 

банкама износ ``6.600.000`` мења се износом 

``6.000.000`` и економска економска класификација 

611-Отплата главнице банкама износ ``66.000.000`` 

мења се износом ``65.880.000`` програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499-

Текућа буџетска резерва износ ``1.585.814,69`` мења 

се износом ``3. 585.814,69``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-608/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

176.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева``број 19/08,15/16), 

и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17), Градоначелник града Ваљева дана 

14.07.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1-Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 1201, програмска 

активност 1201-0004, функционална класификација 
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830, извор финансирања 01, економска економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``5.450.000`` мења се износом ``5.600.000`` програм 

0901, програмска активност 0901-0006, функционална 

класификација 070, економска класификација 472-

Накнаде из буџета за децу и породицу ``47.000.000`` 

мења се износом ``46.850.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-617/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

177.На основу члана 44. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник РС`` број 129/07 и 

83/14), члана 2. и 61. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``број 54/2009, 73/2010, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15 и 103/15), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08, 

15/16), и члана 22. Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17), Градоначелник града Ваљева дана 

25.07.2017. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину («Службени гласник града 

Ваљева» 18/16, 5/17) мењају се следеће 

апропријације: раздео 4, глава 1-Градска управа за 

друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, програм 0901, програмска 

активност 0901-0004, функционална класификација 

070, извор финансирања 01, економска економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 

``15.046.000`` мења се износом ``15.166.000``  

програм 0901, програмска активност 0901-0006, 

функционална класификација 070, економска 

класификација 472-Накнаде из буџета за децу и 

породицу ``46.850.000`` мења се износом 

``46.730.000``.  

2.Одлуку доставити Одељењу за финансије  и Управи 

за трезор. 

3.Одлуку објавити у «Службеном гласнику града 

Ваљева». 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број: 40-648/17-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 
178.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и 

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16, 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 

10.07.2017. године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16, 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602-0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 – 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 2.000.000 динара за набавку рачунарске 

опреме. 

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

оквиру раздела 5 - Градска управа за локални развој, 

привреду, урбанизам и комуналне послове, глава 1, 

програм 0602, програмска активност 0602-0001, 

функционална класификација 130, економска 

класификација 512-Машине и опрема износ 2.000.000 

динара. 

3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-607/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

179.На основу члана 69. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС``, број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 

68/15, 103/15, 99/16), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` бр 19/08, 15/16) и 

члана 7. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 18/16 

и 5/17) Градоначелник града Ваљева дана 19.07.2017. 

године донео је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету града 

Ваљева за 2017. годину (``Службени гласник града 

Ваљева`` број 18/16 и 5/17), раздео 4 – Градска управа 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, глава 1, програм 0602, 

програмска активност 0602 - 0009, функционална 

класификација 160, економска класификација 499 - 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у 

износу од 65.746 динара Међуопштинском 

историјском архиву за обезбеђење средстава за 

исплату накнаде штете за неискоришћен годишњи 

одмор. 

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

оквиру раздела 4, глава 32-Међуопштински 

историјски архив, програм 13, програмска активност 

1201-0001, функционална класификација 820, уводи 

се економска класификација 485-Накнаде штете износ 

65.746 динара. 
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3.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Градоначелник града Ваљева 

Број:40-627/2017-06 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

180.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08, 15/16) 

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених текућим наменским 

трансфером од Републике у корист нивоа градова, на 

основу Решења о преносу средстава Министарства 

културе и информисања број 451-04-1385/2017-02 која 

су пренета на рачун извршења буџета града Ваљева 

изводом број 123 од 03.07.2017. 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 733144-Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 1.000.000 динара, 

раздео 4, глава 32-Mеђуопштински историјски архив, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 422-Трошкови путовања износ 40.000 

динара, економска класификација 423-Услуге по 

уговору износ 960.000 динара. 

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

суфинансирање пројекта -``Изложба „Елси Инзис – 

српска мајка из Шкотске“ `` 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-609/17-06 

Датум:10.07.2017. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

181.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08, 15/16) 

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину 

1.За износ средстава обезбеђених Решењем број 451-

04-1085/2017-02 од 15.05.2017. Министарства културе 

и информисања која су пренета на рачун буџета града 

Ваљева изводом број 105 од 07.06.2017. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, повећати укупан износ текућих прихода 

и износ текућих расхода за 500.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 500.000 динара на 

позицији економска класификација 733144 - Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 500.000 динара, 

раздео 4, глава 31-Завод за заштиту споменика, 

програм 13, програмска активност 1201-0003, 

функционална класификација 820, уводи се економска 

класификација 424-Специјализоване услуге износ 

500.000 динара. 

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

финансирање Пројекта ``Израда предлога одлука о 

утврђивању 6 добара под предходном заштитом за 

непокретна културна добра``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-618/17-06 

Датум:14.07.2017. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

182.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08, 15/16) 

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених Решењем број 451-

04-1066/2017-02 од 06.06.2017. Министарства културе 

и информисања која су пренета на рачун буџета града 

Ваљева изводом број 114 од 20.06.2017. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, повећати укупан износ текућих прихода 

и износ текућих расхода за 1.200.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 1.200.000 динара 

на позицији економска класификација 733144 - 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, извор финансирања 07, у билансу 

прихода. 

3.Увећати укупне расходе за износ 1.200.000 динара, 

раздео 4, глава 29 - Матична библиотека, програм 13, 

пројекат 1201-П9: „Музеј завичајних писаца – 

унапређење сталне поставке“, функционална 

класификација 820, економска класификација 424-

Специјализоване услуге износ 500.000 динара и 

економска класификација 512-Машине и опрема 

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

суфинансирање Пројекта ``Музеј завичајних писаца – 

унапређење сталне поставке ``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-619/17-06 

Датум:17.07.2017. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

183.На основу члана 5. Закона о буџетском систему 

(``Службени гласник РС`` број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/11, 93/12, 63/13, 108/13, 142/2014, 68/15, 

103/15 и 99/2016), члана 49. Статута града Ваљева 

(``Службени гласник града Ваљева`` број 19/08, 15/16) 

и члана 14. Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. 

годину (``Службени гласник града Ваљева`` број 

18/16 и 5/17) Градоначелник града Ваљева издаје: 

 

Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 

2017. годину 

 

1.За износ средстава обезбеђених Решењем број 451-

04-2707/2017-03 од 22.06.2017. Министарства културе 

и информисања која су пренета на рачун буџета града 

Ваљева изводом број 122 од 30.06.2017. године као 

Текући наменски трансфери од Републике у корист 

нивоа града, повећати укупан износ текућих прихода 

и износ текућих расхода за 800.000 динара. 

2.Увећати укупне приходе за износ 800.000 динара на 

позицији економска класификација 733 144 - Текући 

наменски трансфери од Републике у корист нивоа 

града, извор финансирања 07, у билансу прихода. 

3.Увећати укупне расходе  за износ 800.000 динара, 

раздео 4, глава 33-Центар за културу, програм 13, 

пројекат 1201-П4: „Ваљевски џез фестивал“, 

функционална класификација 820, економска 

класификација 423-Услуге по уговору износ 800.000 

динара. 

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

суфинансирање Пројекта`` Ваљевски џез фестивал ``. 

5.Ово решење објавити у ``Службеном гласнику града 

Ваљева``. 

 

Број:40-628/17-06 

Датум:19.07.2017. године 

 

Градоначелник града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

184.На основу члана 9. Одлуке о изменама и допуни 

Одлуке о рaдном времену („Службени гласник града 

Ваљева“, број 1/17) и члана 8. Одлуке о радним 

телима Скупштине града Ваљева („Службени гласник 

града Ваљева“, број 4/09) Комисија за статутарна 

питања, организацију и нормативна акта Скупштине 

града Ваљева на седници одржаној  28. јула 2017. 

године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о 

радном времену, 

Пречишћен текст Одлуке о радном времену обухвата: 

 

1. Одлуку о радном времену („Службени 

гласник града Ваљева“, број 1/17 - пречишћен текст), 

2. Одлуку о изменама и допуни Одлуке о 

радном времену („Службени гласник града Ваљева“, 

број 1/17) из које је изостављен члан 9. којим је дато 

овлашћење за утврђивање пречишћеног текста ове 

одлуке и члан 10. којим је утврђено ступање на снагу 

ове одлуке и 

3. Одлуку о допунама Одлуке о радном времену 

(„Службени гласник града Ваљева“, број 3/17) из које 

је изостављен члан 3. којим је утврђено ступање на 

снагу ове одлуке.  

 

Скупштина града Ваљева 

Комисија за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Број:011-68/2017-04 

 

Председник 

Комисијe за статутарна питања, организацију и 

нормативна акта Скупштине 

Михаило Милутиновић,с.р. 

 

 

ОДЛУКА 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

(пречишћен текст) 

 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђујe се радно време 

угоститељских, трговинских, занатских објеката, 

објеката за забавне игре на територији града Ваљева и 

Апотеке „Ваљево“ у Ваљеву. 

Под радним временом у смислу ове Одлуке, 

сматра се време у коме објекти из става 1.овог члана 

могу да обављају своју делатност. 

Под радним данима у смислу одредаба ове 

одлуке сматрају се дани: понедељак, уторак, среда, 

четвртак и петак. 

 

Члан 2. 

Радно време утврђено у складу са овом 

Одлуком мора бити истакнуто на улазу у објекат или 

на другом видном месту у објекту. 

 

Члан 3. 

Привредна друштва и предузетници који 

обављају делатност у угоститељским, трговинским, 

занатским објектима, објектима за забавне игре и 

Апотеке „Ваљево“ обавезни су да се придржавају 

радног времена утврђеног овом Одлуком. 

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
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1.Угоститељски објекти 

 

Члан 4. 

Угоститељским објектом у смислу ове 

Одлуке, сматра се објекат, просторија, односно 

простор који према пропису о категоризацији 

угоститељских објеката служи за смештај, храну или 

пиће. 

 

Члан 5. 

У смислу одредаба ове Одлуке сматра се да 

угоститељски објекат не ради уколико је затворен и 

ако у објекту нема гостију ни других лица осим 

радника – особља и да је у истом искључена музика 

(искључено напајање музичких уређаја струјом). 

 

Члан 6. 

Угоститељски објекти који пружају услуге 

смештаја и преноћишта (хотели, мотели и др.) могу да 

раде од 00 до 24 часа. 

 

Члан 7. 

Угоститељски објекти који пружају услуге 

исхране и пића (бифеи, пицерије, пивнице, кафе-

посластичарнице, млечни ресторани, експрес 

ресторани, печењаре, грилови, кафе-барови, 

ресторани, кафане и др.) могу да раде од 06 до 24 

часа,  а петком и суботом од 06 до 01 час. 

Угоститељски објекти (ноћни барови, 

дискотеке) могу да раде од 21 до 24 часа, четвртком и 

недељом од 21 до 02 часа, а петком и суботом од 21 

до 03 часа. 

Сви угоститељски објекти који се налазе у 

стамбеним и стамбено - пословним зградама могу да 

раде од 07 до 23 часа, а петком и суботом од 07 до 24 

часа. 

Угоститељски и други објекти у којима се 

приређују организоване забаве (матуре, свадбе, 

испраћаји и др.) могу на дан организовања забаве да 

раде у радном времену које је прописано за 

угоститељске објекте из става 1. овог члана за тај дан. 

 

Члан 7а. 

У оквиру Просторне културно-историјске 

целине „Стара чаршија Тешњар“ (у даљем тексту: 

„Стара чаршија Тешњар“) утврђује се радно време 

угоститељских објеката на следећи начин: 

-угоститељски објекти који пружају услуге 

исхране и пића (бифеи, пицерије, пивнице, кафе-

посластичарнице, млечни ресторани, експрес 

ресторани, печењаре, грилови, кафе барови, 

ресторани, кафане и др.) могу да раде од 06 до 24 

часа, а петком и суботом од 06 до 01 час; 

-угоститељски објекти (ноћни барови, 

дискотеке) могу да раде од 21 до 24 часа, а петком и 

суботом од 21 до 01 час; 

-сви угоститељски објекти који се налазе у 

стамбеним и стамбено - пословним зградама могу да 

раде од 07 до 23 часа, а петком и суботом од 07 до 24 

часа; 

-угоститељски и други објекти у којима се 

приређују организоване забаве (матуре, свадбе, 

испраћаји и др.) могу на дан организовања забаве да 

раде у радном времену које је прописано за 

угоститељске објекте из става 1. алинеја 1. овог члана 

за тај дан. 

 

Члан 8. 

У данима у којима се обележавају државни и 

верски празници, градске манифестације и у другим 

оправданим случајевима Градско веће града Ваљева 

може посебним актом одредити радно време дуже од 

радног времена прописаног чланом 7.  и чланом 13. 

став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Баште угоститељских објеката могу бити 

отворене сваког дана у времену одређеном чланом 

7.ове одлуке. 

 

Члан 10. 

Приређивање музичког програма, односно 

извођење живе музике (акустичне и са електронским 

озвучењем) и емитовање музике преко музичких 

уређаја у угоститељским објектима и баштама 

угоститељских објеката, дозвољено је под условом да 

тако приређен музички програм не прелази посебним 

прописом дозвољени ниво буке у средини у којој 

човек борави у стамбеној згради (боравишне 

просторије) при затвореним прозорима. 

У оквиру прописаног радног времена у 

угоститељским објектима у „Старој чаршији Тешњар“ 

забрањује се изношење музичких уређаја преко којих 

се емитује музика испред, у врата и прозоре 

угоститељских објеката, као и извођење живе музике 

са електронским озвучењем у баштама угоститељских 

објеката, односно испред и изван угоститељских 

објеката. 

 

2. Трговински објекти 

 

Члан 11. 

Трговинским објектом у смислу ове Одлуке 

сматра се објекат, просторија, односно простор у коме 

се обавља промет робе на велико и мало, као и 

пружање трговинских услуга. 

Објекти из става 1. овог члана могу да раде од 

00 до 24 часа. 

 

Члан 12. 

Ћевабџинице могу да раде од 00 до 24 часа. 

 

Члан 12а. 

Бензинске пумпе могу да раде од 00 до 24 

часа. 
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3.Занатски објекти 

Члан 13. 

Занатски објекти који се баве искључиво 

производњом хлеба, пецива и прерађевина од брашна 

и продајом истих могу да раде од 00 до 24 часа. 

Остали занатски објекти могу да раде од 06 

до 22 часа. 

 

4.Забавне игре 

 

Члан 14. 

Објектом за забавне игрe у смислу одредаба 

ове Одлуке сматра се објекат, просторија или простор 

у коме се приређују забавне игре. 

 

Члан 15. 

Објекти у којима се приређују забавне игре 

без обзира да ли поред истих обављају угоститељску 

делатност могу да раде од 09 до 23 часа. 

Циркуси и луна паркови могу да раде од 09 

до 22 часа. 

 

5.Апотека 

 

Члан 16. 

Радно време Апотеке „Ваљево“ утврђује се у 

оквиру недељног распореда рада, почетка и 

завршетка радног времена по организационим 

деловима. 

Радно време из става 1. овог члана утврђује се 

за: 

1. Огранак „Здравље“: 

-радним даном од 07 до 21 час, а суботом од 

08 до 15 часова, 

-по две седмице у месецу ради од 00 до 24 

часа, 

2. Огранак „7.јули“ и „Др Миша Пантић“ 

-радним даном од 07 до 21 час,а суботом од 

08 до 15 часова, 

-по једну седмицу у месецу ради од 00 до 24 

часа, 

2а. Огранак „1.мај“ 

-радним даном од 07-19 часова, 

-суботом од 10 до 17 часова, 

2б. Галенска лабараторија 

-радним даном од 07-14 часова, 

3. Јединицу за издавање готових лекова „Ново 

Насеље“: 

 -радним даном од 07 до 20 часова, 

-суботом од 07 до 14 часова, 

4. Јединицу за издавање готових лекова 

„Каменица“: 

 -радним даном од 07 до 14 часова. 

5. Јединицу за издавање готових лекова 

„Дивчибаре“: 

 -у периоду од 1.01. до 31.01. и од 1.07. до 

31.08. текуће године, радним даном од 08 до 13 

часова, 

 -у периоду од 1.02. до 30.06. и од 1.09. до 31. 

12. текуће године најмање један радни дан у месецу, с 

тим што је то иста дужна ускладити са радом лекара 

Дома здравља који ради на Дивчибарама, 

6. Огранак „Лајковац“: 

 -радним даном од 07 до 20 часова, 

 -суботом од 08 до 14 часова, 

-недељом од 08 до 12 часова. 

7. Огранак „Мионица“ 

-радним даном од  07 до 18,30 часова, 

-суботом од  08 до 14 часова, 

-недељом од 08 до 12 часова, 

8. Јединица за издавање готових лекова „Врујци“ 

-радним даном од 07 до 13,30 часова 

-у периоду од 01.05. до 30.11. текуће године 

суботом од 08 до 15 часова, 

9. Огранак „Осечина“ 

-радним даном од 07 до 19 часова, 

-суботом од 08 до 14 часова, 

-недељом од 08 до 12 часова, 

10. Јединица за издавање готових лекова „Пецка“ 

-радним даном од 07 до 15 часова, 

11. Огранак „Љиг“ 

-радним даном од 07 до 20 часова, 

-суботом од 07 до 13 часова, 

-недељом од 07 до 11 часова, 

12. Jединица за издавање готових лекова 

„Белановица“ 

-радним даном од 07 до 15 часова, 

13. Огранак „Уб“ 

-радним даном од 07 до 20 часова, 

-суботом од 08 до 18 часова, 

-недељом од 08 до 13 часова, 

14. Јединица за издавање готових лекова 

„Бањани“ 

-радним даном од 07-14 часова, 

15. Јединица за издавање готових лекова 

„Памбуковица“ 

-радним даном од 07 до 14 часова, 

16. Јединица за изадавање готових лекова 

„Радљево“ 

-радним даном од 07 до 14 часова. 

 

Радно време заједничке службе Апотеке 

„Ваљево“, распоред субота, недеља и дежурстава 

ноћу у којима организациони делови из става 2. тачка 

1. и 2. овог члана раде, утврђује Директор. 

 

Члан 17. 

На дан државног празника Апотека мора 

организовати рад тако да ради најмање један огранак 

или јединица за издавање готових лекова: 

-на територији града Ваљева од 07 до 21 час, 

дежура ноћу од 22 до 06 часова наредног дана, 

-на територији општина Лајковац, Мионица, 

Осечина, Љиг и Уб од 08 до 15 часова. 

 

III НАДЗОР 
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Члан 18. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 

врше градске управе-одељења надлежна за послове 

комуналне инспекције и комуналне полиције. 

Привредна друштва и предузетници који 

обављају делатност у угоститељским, трговинским, 

занатским објектима, објектима за забавне игре и 

Апотека „Ваљево, дужни су да омогуће инспектору, 

односно комуналном полицајцу надзор над 

спровођењем ове Одлуке. 

 

Члан 19. 

У вршењу надзора комунални инспектор 

односно комунални полицајац изриче и наплаћује 

новчане казне на месту извршења прекршаја, подноси 

пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, 

подноси захтев за покретање прекршајног поступка и 

обавештава други надлежан орган да предузме мере 

из своје надлежности. 

 

 

Члан 20. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

150.000 динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако се не придржава радног времена 

утврђеног овом одлуком ( члан 6, 7, 7a, 

13. став 2,15,16. и 17.) 

2. ако комуналном инспектору, односно 

комуналном полицајцу онемогући 

вршење надзора (члан 18. став 2.). 

 

 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

одговорно лице новчаном казном у фиксном износу 

од 25.000 динара. 

 

За прекршај из ставa 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

75.000 динара. 

 

Члан 20а. 

Новчаном казном у фиксном износу од 

100.000 динара казниће се за прекршај правно лице: 

1. ако не истакне радно време на улазу у 

објекат или другом видном месту (члан 

2), 

2. ако приређује музички програм, односно 

изводи живу музику (акустичну и са 

електронским озвучењем) и емитује 

музику преко музичких уређаја у 

угоститељским објектима и баштама 

угоститељских објеката, супротно члану 

10. ове одлуке. 

 

За прекршај из става 1.овог члана казниће се 

одговорно лице новчаном казном у фиксном износу 

од 20.000 динара. 

 

За прекршај из ставa 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

50.000 динара. 

 

 

_________________________ 
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Број Назив акта Страна 
   

 

174. Решење о одређивању радног времена 1 

175. Одлука о промени апропријације број:40-608/17-06 1 

176. Одлука о промени апропријације број:40-617/17-06 2 

177. Одлука о промени апропријације број:40-648/17-06 2 

178. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-607/2017-06 2 

179. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број:40-627/2017-06 3 

180. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-609/ 

17-06 
3 

181. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-618/ 

17-06 
3 

182. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-619/ 

17-06 
3 

183. Решење о измени Одлуке о буџету града Ваљева за 2017. годину број:40-628/ 

17-06 
4 

184. Одлука о радном времену (пречишћен текст) 4 
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