На основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС", број 129/07 и 83/2014 - др. закон) и члана 32. и 99. Статута града Шапца
(„Сл. лист града Шапца“ бр.32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана
17.12.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се радно време угоститељских, занатских и трговинских
објеката на територији града Шапца.
Под радним временом у смислу ове одлуке, сматра се време у току ког објекти из
става 1. овог члана могу да обављају своју делатност.
Члан 2.
Распоред, почетак и завршетак радног времена, утврђен овом Одлуком, мора
бити истакнут на улазу у објекат у коме се обавља делатност, односно послови из члана
1. ове Одлуке.
Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати.
Члан 3.
Почетак и завршетак радног времена утврђује се по делатностима, односно
пословима.
II – УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 4.
Угоститељским објектом у смислу ове одлуке, сматра се објекат, просторија,
одностно простор који према пропису о категоризацији угоститељских објеката служи за
смештај, храну или пиће.
Угоститељским објектима који пружају услуге хране и пића сматрају се:
ресторани, кафане, бифеи, барови, пицерије, пивнице, кафе-посластичарнице,
печењаре, ћевабџинице и слично.
Угоститељски објекти који пружају услуге смештаја и преноћишта (хотел, мотел,
пансион, туристички апартман, туристичко насеље, камп куће и стан за одмор,
одмаралиште и други објекти намењени одмору и рекреацији посебних категорија
корисника) радиће сваког дана од 00 до 24,00 часа.

Члан 5.
Угоститељски објекти из члана 4. става 2. ове Одлуке, који се налазе поред
путева мимо насељених места, као и на самој обали реке Саве мимо насељених места
могу радити сваког дана од 00 до 24,00 часа уз претходну сагласност месне заједнице
на чијој територији се објекат налази. У летњим баштама ових објеката дозвољено је
извођење музичког програма уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука, под
условом да такво извођење музичког програма не прелази дозвољени ниво буке,
дефинисан Законом о заштити од буке, Одлуком о мерама за заштиту од буке и
подзаконским актима, у средини у којој човек борави у стамбеној згради ( боравишној
просторији ) при затвореним прозорима.
Уколико Одељење надлежно за послове инспекцијског надзора у току инспекцијског
надзора утврди да извођење музичког програма прелази дозвољени ниво буке,
угоститељском објекту ће се изрећи забрана извођења музичког програма уз помоћ
електричних уређаја за појачавање звука.
Члан 6.
Угоститељски објекти који се налазе у стамбено-пословним објектима могу радити
сваког дана од 07,00 до 24,00 часова, а петком, суботом, дан уочи државног празника и у
дане државних празника до 01,00 час наредног дана.
Извођење музичког програма у угоститељским објектима који се налазе у стамбено
– пословним објектима уз помоћ електричних уређаја за појачавање звука може се
изводити петком, суботом, дан уочи државног празника и у дане државног празника, под
условом да такво извођење музичког програма не прелази дозвољени ниво буке,
дефинисан Законом о заштити од буке, Одлуком о мерама за заштиту од буке и
подзаконским актима, у средини у којој човек борави у стамбеној згради ( боравишној
просторији ) при затвореним прозорима.
У току извођења музичког програма у стамбено – пословним објектима,сва врата,
прозори и остали отвори на објекту морају бити затворени.
Уколико Одељење надлежно за послове инспекцијског надзора у току
инспекцијског надзора утврди да извођење музичког програма прелази дозвољени ниво
буке, угоститељском објекту ће се изрећи забрана извођења музичког програма уз
помоћ електричних уређаја за појачавање звука.
Члан 7.
Угоститељски објекти који се налазе у пословним објектима могу радити сваког
дана од 06,00 до 03,00 часова.
Извођење музичког садржаја у угоститељским објектима који се налазе у пословним
објектима може се изводити сваког дана, под условом да такво извођење музичког
програма не прелази дозвољени ниво буке, дефинисан Законом о заштити од буке,
Одлуком о мерама за заштиту од буке и подзаконским актима, у средини у којој човек
борави у стамбеној згради ( боравишној просторији ) при затвореним прозорима.
У току извођења музичког програма у пословним објектима,сва врата, прозори и
остали отвори на објекту морају бити затворени.
Члан 8.
Радно време летњих башти угоститељских објеката је одређено радним
временом угоститељског објекта којем припадају.
У летњим баштама забрањено је извођење музичког садржаја.

Члан 9.
Одоговорно лице за објекте из члана 4. ове одлуке, који послују у оквиру
привредног друштва или другог правног лица, односно предузетник или лице које они,
писаним путем овласте, морају да буду присутни у објекту на почетку и на крају радног
времена.
Лица из става 1. овог члан, дужна су да у року од 30 минута од времена које је
одредбама ове одлуке утврђено као време завршетка радног времена, ослободе објекат
из става 1. овог члана, од лица која нису запослена у њему, као и да на захтев
овлашћеног службеног лица ставе на увид потврду о регистрацији угоститељског
објекта.
Уколико се након истека рока из става 2. овог члана, у објекту затекну лица која
нису запослена у њему сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.
Члан 10.
Радно време угоститељских објеката може бити краће од прописаног овом
Одлуком, уколико привредно друштво, односно предузетник, то одреди.
Члан 11.
Угоститељски објекти, из члана 4. став 2. ове Одлуке, у дане новогодишњих
празника (31. децембар, 01. јануар и 02. јануар) могу радити непрекидно 24 часа.
Члан 12.
У свим угоститељским објектима забрањује се служење и продаја алкохолних
пића малолетним лицима.
Члан 13.
Угоститељски објекти који се не придржавају радног времена утврђеног овом
Одлуком, испразниће се и затворити, одмах, по наређењу Комуналне полиције, а у
организацији одговорног лица угоститељског објекта.
III - ЗАНАТСТВО

Члан 14.

Радно време занатских објеката је од 06,00 до 22,00 часа.
Занатски објекти који се баве искључиво производњом хлеба, пецива и
прерађевина од брашна радиће сваког дана од 00,00 до 24,00 часа и у њима је
дозвољена искључиво производња прерађевина од брашна.
Занатско - услужни објекти који се баве продајом “брзе хране“ и који се налазе у
пословним објектима могу радити сваког дана од 06,00 до 04,00 часова сваког дана.
Занатско - услужни објекти који се баве продајом “брзе хране“ и који се налазе у
стамбено - пословним објектима могу радити сваког дана од 06,00 до 24,00 часова а
петком, суботом, дан уочи државног празника и у дане државних празника до 01,00 час
наредног дана.
Објекти у којима се приређују игре на срећу, забавне игре, играонице и слично,
могу радити од 06,00 до 24,00 часа, а уколико се игре на срећу и забавне игре приређују
у угоститељским објектима, могу пословати у радном времену објекта.

IV - ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 15.
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.
Трговиниски објекти у којима се врши продаја прехрамбених производа могу да
раде сваког дана од 06,00 до 24,00 часа.
Трговински објекти у којима се врши продаја непрехрамбених производа могу да
раде сваког дана од 06,00 до 22,00 часа.
Трговински објекти који врше продају новина, дувана и дуванских прерађевина
(киосци) могу да раде сваког дана од 06,00 до 03,00 часа.
Трговински објекти који врше продају нафте и нафтиних деривата на излазима из
града могу радити од 00,00 до 24,00 часа.
V – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Члан 16.
Благајне ЈКП „Водовод-Шабац“, ЈКП „Стари град“, ЈКП „Топлана-Шабац“, ЈСП
„Стан“ Шабац, ЈП за управљање грађевиснким земљиштем и Електродистрибуције
Шабац, радиће сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова.
VI - РАДНО ВРЕМЕ У ВАНРЕДНИМ ПРИЛИКАМА
Члан 17.
Изузетно од одредаба члана 4. до члана 11. ове Одлуке, у случају проглашења
опште несташице електричне енергије и увођења мере штедње електричне енергије и
недостатка енергетских горива, радно време у делатностима и на пословима из члана 1.
ове Одлуке усклађује се са мерама за превазилажење одређеног стања.
Члан 18.
Кад, због специфичности услова пословања, није могуће обављати делатности и
послове из члана 1. ове Одлуке, за време трајања прекида испоруке електричне
енергије радно време мора се ускладити са редоследом и начином испоруке електричне
енергије.
Члан 19.
Када због наступања елементарних и других већих непогода, није могуће
обављати поједине делатности и послове, из члана 1. ове Одлуке, исте се неће
обављати док такве околности трају.
Члан 20.
Градоначелник својим актом, одређује који пословни објекти и радње и у ком
времену морају бити отворене када наступе околности из члана 15, 16, и 17. ове Одлуке.

Измењен распоред, почетак и завршетак радног времена, у складу са актом
Градоначелника, из става 1. овог члана, мора бити истакнут на улазу или другом видном
месту пословног објекта или радње и мора се поштовати.
VII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

лице:

Члан 21.

Новчаном казном од 50.000 - 500.000 динара, казниће се за прекршај правно

1. Ако се не придржава радног времена утврђеног овом Одлуком.
2. Ако поступа супротно члану 13 ове Одлуке.
3. Ако поступа супротно члану 19 и 20 ове Одлуке.
4. Ако не истакне распоред, почетак и завршетак радног времена у складу са
чланом 2. ове Одлуке.
5. Ако служи и продаје алкохолна пића малолетним лицима.
6. Ако лица из члана 9 ове одлуке не буду присутна у објекту на почетку и на
крају радног времена.
7. Ако лица из члана 9 не ставе на увид потврду о регистрацији угоститељског
објекта.
За прекршај, из претходног става, казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 10.000 – 30.000 динара.
Члан 22.
Новчаном казном од 30.000 - 250.000 динара казниће се предузетник:
1. Ако се не придржава радног времена утврђеног овом Одлуком.
2. Ако поступа супротно члану 13 ове Одлуке.
3. Ако поступа супротно члану 19 и 20 ове Одлуке.
4. Ако не истакне распоред, почетак и завршетак радног времена у складу са
чланом 2. ове Одлуке.
5. Ако служи и продаје алкохолна пића малолетним лицима.
6. Ако лица из члана 9 ове одлуке не буду присутна у објекту на почетку и на крају
радног времена и ако не ставе на увид потврду о регистрацији угоститељског објекта.
7. Ако лица из члана 9 не ставе на увид потврду о регистрацији угоститељског
објекта.
Члан 23.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара казниће се
физичко лице:
1. Ако поступа супротно члану 9 ове Одлуке.
2. Ако поступа супротно члану 13 ове Одлуке.
3. Ако се не придржава радног времена утврђеног овом Одлуком.
4. Ако поступа супротно члану 6,7 и 8 ове Одлуке.

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Одељење надлежно за
послове инспекцијског надзора и Комунална полиција.
Члан 25.
Сва правна лица и предузетници дужни су да у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке, ускладе радно време са одредбама ове Одлуке.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у
области угоститељства, занатства и трговине на територији града Шапца (''Сл. лист
града Шапца'' број 13/09, 28/10, 25/13 и 5/14).
Члан 27.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Шапца".
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: ___________________
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
др. Слободан Мирковић

Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о радном времену угоститељских, занатских
и трговинских објеката на територији града Шапца садржан је у члану 20.став 1. тачка
24. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014 - др. закон).
Чланом 20.став 1. тачка 24. тог Закона прописано је да се Општина, преко својих
органа, у складу са Уставом и законом стара о развоју и унапређењу угоститељства,
занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене
делатности и друге услове за њихов рад
Одлуком о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на
територији града Шапца утврђује се радно време угоститељских, занатских и
трговинских објеката на територији града Шапца.
Прописано је радно време угоститељских објеката који се налазе у стамбенопословним и пословним објектима као и угоститељских објеката који се налазе поред
путева мимо насељених места, као и на самој обали реке Саве мимо насељених места.
Такође, је извршено санкционисање за прекршаје учињене од стране правног
лица, одговорног лица у правном лицу, предузетника и физичког лица како би се
створила могућност за предузимање одговарајућих мера против починилаца прекршаја.
Имајући у виду горе наведено, предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку
као у приложеном тексту.
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА

