’’Службени лист града Шапца’’, број 12/10, 28/10
ОДЛУКА
О ЗАБРАНИ ПРОДАЈЕ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА НАКОН 22,00 ЧАСА У ТРГОВИНСКИМ
ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се продаја алкохолних пића у трговинским објектима
на територији града Шапца у зони становања.
Зоном становања у смислу ове Одлуке сматрају се подручја која су
одговарајућим планским документом предвиђена за становање.
Члан 2.
Трговинским објектом у смислу ове Одлуке, сматрају се објекти у којима се
обавља делатност трговине на мало (продавница, самопослуга, дисконт, робна
кућа, киосци, бензинска пумпа и сл.).
Члан 3.
Продавнице прехрамбених производа, самопослуге, дисконти, робне куће,
киосци, бензинске пумпе и други трговински објекти у зони становања не могу
вршити продају алкохолних пића у времену од 22,00 до 06,00 часова.
У објектима из става 1. овог члана ознака упозорења о забрани продаје
алкохолних пића у времену од 22,00 до 06,00 часова (у даљем тексту: ознака
упозорења), мора бити истакнута на видном месту.
Члан 4.
Ознака упозорења штампана је на формату А5.
Садржина упозорења гласи:
УПОЗОРЕЊЕ
„Забрањује се продаја алкохолних пића у трговинским објектима на
територији града Шапца, у зони становања, у времену од 22,00 до 06,00 часова“ а
сходно члану 3. Одлуке о забрани продаје алкохолних пића у трговинским објектима
на територији града Шапца("Сл. лист града Шапца" бр.12/2010).

Члан 5.
Градска управа ће обезбедити штампање ознака упозорења и извршити
њихову дистрибуцију власницима трговинских објеката на које се ова Одлука
односи.

Члан 6.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска управа града Шапца.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши Градска управа,
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове и Одељења Комуналне
полиције.
Члан 7.
Новчаном казном од 50.000,00 до .500.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво или друго правно лице, ако:
1.врши продају алкохолних пића у периоду од 22,00 до 06,00 часова
2.не истакне ознаку упозорења на видном месту
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у
привредном друштву или другом правном лицу, новчаном казном од 10.000,00 до
30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, на лицу места, казниће се правно лице
новчаном казном у износу од 20.000,00 динара и одговорно лице у правном лицу у
износу од 5.000,00. динара.
Члан 8.
Новчаном казном од 10.000,00 до 30.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1.врши продају алкохолних пића у периоду од 22,00 до 06,00 часова
2.не истакне ознаку упозорења на видном месту.
За прекршаје из става 1. овог члана, на лицу места, казниће се предузетник
новчаном казном у износу од 20.000,00 динара.
Члан 8.а
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000, 00 динара казниће се
физичко лице ако поступи супротно одредбама члана 3. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, на лицу места, казниће се физичко лице
новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
Члан 9.
Градска управа ће у року од 30. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке
доставити ознаке упозорења објектима на које се ова Одлука односи.
Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца“.

