
На основу члана  20.ст.1.  тачка  24.  и члана 32.  тач.16.  Закона о локалној
самоуправи("Сл.гласник  РС.број  129/07)  и  члана  39.  Статута  Општине  Ариље
(„Општински службени гласник  бр. 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина Општине Ариље,
на седници одржаној 17.12.2016. године, донела је

ОДЛУКУ

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ ТРГОВИНСКИХ
ОБЈЕКАТА И УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  АРИЉЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом  Одлуком   уређује  се  радно  време  угоститељских,  занатских,
трговинских објеката (привредни субјекти) и установа на подручју општине Ариље,
права и обавезе привредних субјеката и установа, надзор над применом ове Одлуке
и прописују се прекршаји и прекршајне казне.

Члан 2.

Радно време је време у којем привредни субјекти и установе могу обављати
регистровану делатност.

Минимално  радно  време  је  најкраће  радно  време  које  привредни  субјект
мора да ради.

Максимално  дозвољено  радно  време  је  најдуже  радно  време  у  коме
привредни  субјекат може радити.

Члан 3.

Привредни субјекти из члана 1. ове Одлуке који обављају делатност имају
право  и  обавезу  да  у  периоду  пословања  (током  целе  године  или  сезонски),
самостало утврђују трајање и распоред радног времена у складу са одредбама ове
Одлуке, да утврђено радно време видно истакну на главном улазу или на другом
видном  месту  објекта  и  да  се  придржавају  назначеног  радног  времена  у  свом
пословању.

Обавештење привредног  субјекта  да је  објекат привремено затворен мора
бити истакнуто на главном улазу или на другом видном месту тог објекта.
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Члан 4.

Привредни субјекти из члана 1. ове Одлуке који обављају делатност дужни су
да испуњавају услове предвиђене прописима којима се регулише начин обављања
делатности ( заштита од буке, заштита животне средине и др.).

Рад  у  објектима  из  члана  1.  ове  Одлуке,  привредни  субјекти  морају
организовати у складу са законом, тако да се не узнемиравају грађани који станују
или раде у суседству.

Узнемиравањем  грађана  сматра  се  ометање  људи  емитовањем  буке,
извођењем  музичких  и  других  садржаја,  коришћењем  музичких  инструмената  и
других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким изворима буке и
звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и на друге
начине, преко дозвољених вредности утврђених одговарајућим законом.

Узнемиравање  грађана  се  утврђује  непосредним  опажањем  од  стране
надлежног  инспектора,  општинског  инспектора  за  заштиту  животне  средине,
извештајем овлашћене организације и на други начин у складу са законом.

II РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 5.

Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен
простор који  испуњава  прописане  минималне  техничке  и  санитарно-хигијенске
услове  за  пружање  угоститељских  услуга,  односно  за  обављање  угоститељске
делатности.

Угоститељски објекти су:

1) угоститељски објекат за смештај;

2) угоститељски објекат за исхрану и пиће;

3) кетеринг објекат.

Угоститељски објекти за смештај су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп,
пансион, хостел,  преноћиште,  одмаралиште,  кућа,  апартман,  соба,  сеоско
туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање
услуга смештаја, у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге
уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја.

Угоститељски објекти за пружање услуга  исхране и пића,  или само услуге
пића су: ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, објекти у којима се припремају и
услужују  топла и хладна јела и напици,  точе и служе алкохолна и безалкохолна
пића, као и објекти у којима се пружају услуге забаве и музички програми и други
објекти.

Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, по
утврђеним стандардима, ради услуживања и потрошње на другом месту. 
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Члан 6.

Ради  обављања  услуге  смештаја  и  пратећих  услуга  уз  смештај  (исхрана,
пријем гостију и др.) угоститељски објекати за смештај у периоду пословања (током
целе године или у сезони)  могу радити од 00,00 до 24,00 сата.

Максимално радно време за део угоститељског објекта за смештај у коме се
пружају услуге забаве и приређују артистички, кабаре и музички програми је сваког
дана од 06,00 сати до 24,00 сати, осим петка и суботе, када може радити од 06,00
до 01,00 часова.

Радно време ресторана, кафана, бифеа, барова и др. у оквиру угоститељског
објекта за смештај одређује се у складу са одредбама члана 8. ове Одлуке.

Радно време дискотека, диско клубова, ноћних барова,  ноћних клубова и
клубова за забаву у оквиру угоститељског објекта за смештај (који су по важећим
законским прописима регистровани за ту намену)  је од 00,00 сати до 24,00 сата.

Члан 7.

Правна  лица  и  предузетници  који  обављају  делатност  у  угоститељском
објекту и објектима за приређивање забавних игара дужни су да се придржавају
радног времена утврђеног овом одлуком.

Објекти за приређивање забавних игара, у смислу ове одлуке,  сматрају се
објекти  и  просторије  у  којима  се  приређују  забавне  игре  на  рачунарима,
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се
стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне
игре у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак
у новцу, услугама или правима, већ право на више бесплатних игара исте врсте.

Одредбе  ове  Одлуке  примењују  се  и  на  удружења,  политичке  странке  и
спортске  организације  које  пружају  угоститељске  услуге,  односно  издају  своје
просторије за одржавање прослава, свечаности и слично, као и на физичка лица
која издају просторије за одржавање свечаности.

Правно лице односно предузетник који приређују луна парковe дужни су да се
придржавају радног времена утврђеног чланом 8. ове Одлуке.

Члан 8.

Максимално радно време угоститељских објектата типа: кафане, бифеи,
кафебарови,  пивнице,  кафепосластичарнице,  млечни  ресторани,  експрес
ресторани и ресторани са самопослуживањем, пицерије, печењаре, ресторани
домаће кухиње, ћевабџинице, грил и други објекти за брзу припрему хране и
остали угоститељски објекти који пружају услуге хране и пића или само пића
независно од назива под којим послују радиће:

- у периоду од 1. јуна до 31. августа у времену од 06 до 01 сваким даном ;
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 - у периоду од 1. септембра до 31. маја у времену од 06 до 24 сата, а петком 
и суботом у времену од 06- 01 сати. 

Након  истека  радног  времена  објекта  из  става  1. овог  члана  не  могу  се
пружати  услуге  нити   наставити са емитовањем забавног или другог  програма и
објекат мора бити затворен, о чему се стара власник односно закупац објекта.

Затворен угоститељски објекат у смислу ове Одлуке је угоститељски објекат
који је закључан и у коме је искључена музика, а у објекту и на тераси коју користи
тај угоститељски објекат нема гостију.

Радно  време  угоститељских  објеката  типа:  дискотека, диско  клубова,
ноћних  барова,  ноћних  клубова  и  клубова  за  забаву  (који  су  по  важећим
законским прописима регистровани за ту намену)  је од 06,00 сати до  03,00
сата.

Члан 9.

Угоститељски  објекти: пицерије,  ћевабџинице,  грил  и  други  објекти  за
брзу припрему хране  у којима се припрема и послужује брза храна преко шалтера
за ношење са собом или који у свом пословању пружају услугу задржавања гостију у
оквиру објекта или ван њега (баште, терасе и сл.), могу радити сваког дана од 06,00
сати до 02,00 сата.

Члан 10.

Објекати у којима се припрема искључиво храна, пиће и напици по утврђеним
стандардима ради услуживања и потрошње на другом месту (кетеринг објекти) могу
радити сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.

Члан 11.

Угоститељски објекти изузев објеката за смештај, могу бити затворени један
или  више  дана  у  недељи,  а  привредни  субјекти  су  дужни  да  о  томе видно,  на
главном улазу у објекат, истакну обавештење.

Члан 12.

Баште  и  терасе  угоститељских  објеката  радe са  почетком  и  завршетком
радног времена које је одређено за угоститељски објекат.

III РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА, КЛАДИОНИЦА, РАДЊИ ЗА

ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ 

Члан 13.

Занатски објекти су:
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1. објекти у којима се пружају услуге употребом посебне вештине ради 
израде, дораде или оправке разних предмета, као што су обућарске, кројачке, 
сајџијске, сарачке, ковачке, сервиси и други објекти;

2.  занатски  објекти  у  којима  се  пружају  личне  услуге,  као  што  су  фризерске,
козметичке, педикирске, маникирске и други објекти;

3. објекти у којима се пружају услуге уметничких и старих заната и домаће 
радиности, односно обављају послови обликовања племенитих материјала, камена,
метала, дрвета, текстила, стакла и других материјала, при чијој изради долази до 
изражаја лични укус и вештина произвођача, по његовој замисли или нацрту, 
односно по замисли или нацрту другог лица; 

4. занатски објекти у којима се врши производња и продаја животних намирница, 
као што су пекарски, посластичарски и други објекти.

Члан 14.

Занатски објекти из члана 13. ове одлуке, морају радити сваког радног дана
најмање седам сати,  а суботом најмање пет сати, једнократно или двократно,  са
почетком радног времена најкасније у 10,00 сати, с тим што један дан у недељи
могу бити затворени.

Зaнатски објекти из предходног става не могу радити дуже од 23,00 часова,
изузев објекта у којима се обавља производња и продаја хлеба, пецива и бурека
(пекарске радње).

 Радно време   објеката у којима се обавља производња и продаја хлеба,
пецива и бурека (пекарске радње) је од 04,00 сати до 02,00 сата .

Члан 15.

  Радно време  кладионица   и објеката за организовање игара на срећу је
сваког дана од 09,00 сати до 24,00 сата.

 Радно време играоница за децу  и др. је сваког дана од 09,00 до 22,00 сати.

IV РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 16.

Трговински објекти су малопродајни објекти у којима се обавља продаја робе
на  малопотрошачима  ради задовољења њихових  потреба,  у  просторијама за  то
намењеним  или  изван  тих  просторија,  као  што  су  то  продавница,  самоуслуга,
дисконт, робна кућа, специјализована продавница за продају штампе и дувана, као
главних производа, киоск, трговински центар, бензинска станица и други објекти.
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Члан 17.

            Радно време објеката из члана 16. ове Одлуке је од 00,00 сати до 24,00 
сата.

Члан 18.

 Објекти из члана 6, 7, 8, 9, 10, става 3. члана 14, 15 и 16. Одлуке, могу, у
оквиру  времена  прописаног  овом  Одлуком  одредити  другачији  почетак  и
распоред радног времена, с тим што тако утврђено радно време не може бити
дуже од прописаног овом Одлуком.

V МИНИМАЛНО РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И

ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ПРАЗНИКА

Члан 19.

Привредни  субјекти  који  обављају  угоститељску,  занатску  и  трговинску
делатност могу бити затворени недељом и у дане државних и других празника у
складу са законом и одредбама ове Одлуке.

Писано  обавештење  о  нерадним  данима  мора  бити  видно  истакнуто  на
главном улазу или на другом видном месту објекта најмање три дана пре нерадног
дана.

Привредни  субјекти  који  обављају  занатску  и  трговинску  делатност могу
радити  недељом  и  у  дане  државних  и  других  празника  у  складу  са  законом  и
одредбама ове Одлуке.

Изузетно у дане када се празнује државни или верски празник: Нова година
(31. децембар, 1. и 2. јануар),  Божић, Православна нова година (13. и 14. јануара),
Васкрс, угоститељски објекти из члана 6, 7, 8, 9 и 10. ове Одлуке, могу радити од
00.00 до 24.00 сата и емитовати музику или приређивати музички програм.

VI ДРУГАЧИЈИ РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА И РАДНО ВРЕМЕ ДУЖЕ ОД

УТВРЂЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Члан 20.

Председник  општине  Ариље,  у  оправданим  случајевима  (међународни
скупови, конгреси, спортске, музичке, пољопривредне, културно-туристичке и друге
манифестације) када се очекује већи прилив посетилаца у Општину Ариље, може
својим актом одредити другачији распоред, почетак и завршетак радног времена за
објекте из члана 1. ове Одлуке.

Члан 21.

У  случају  проглашења  ванредне  ситуације  (пандемија,  епидемија,
елементарне непогоде и сл.) надлежни општински орган, односно Општински штаб
за ванредне ситуације или други надлежни орган у складу са законом, може својим
актом одредити другачији распоред, почетак и завршетак радног времена. 
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Члан 22.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног времена привредни субјекти
морају одмах видно истаћи на главном улазу или на другом видном месту објекта
најкасније на дан примене акта и морају да се придржавају тако назначеног радног
времена у свом пословању.

VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Јавно  комунално  предузеће  чија  је  обавеза  старање  о  потребама  грађана  у
области  водоснабдевања,  одржавања  канализационе  мреже,  одношење  смећа
радиће:

 управа предузећа од 07-15 сати сваког радног дана,

 стална дежурна служба за хитне интервенције од 00-24 сата сваког дана.



Члан 24.

Установа културе радиће сваког радног дана од 07-15 сати, библиотека ће 
радити сваког радног дана од 07-19 сати, а суботом од 09-15 сати. Директор 
установе утврђује радно време Соколског дома према програму филмских 
пројекција и других манифестација. 

Члан 25.

Центар за социјални рад радиће сваког радног дана од 07-15 сати.

Члан 26.

 Установа дечијег вртића радиће свакога радног дана од 05,30 -15,30.

Организовано продужено дежурство обављаће се свакога радног дана до 
17,30 сати.

VII НАДЗОР

Члан 27.

Надзор  над  применом  одредаба  ове  Одлуке   врши  Oпштинска  управа
Општине Ариље, односно Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке
врши комунална инспекција и испекција за заштиту животне средине. 

Контролу поштовања радног времане врши Комунална инспекција општинске
управе Ариље и Полицијска станица Ариље.

7



Контролу  буке  врши  инспектор  за  заштиту  животне  средине  Општинске
управе општине Ариље.

Члан 28.

Привредни субјекти на које се ова одлука односи, дужни су да комуналном
инспектору  Општинске  управе  општине  Ариље,  односно  инспектору  заштите
животне средине Општинске управе општине Ариље , омогуће несметано вршење
послова.

VIII KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице из
члана 16.  одлуке ако:

 видно не истакне утврђено радно време или ако се не придржава истакнутог
радног времена у свом пословању или не истакне обавештење да је објекат
привремено затворен или радно време одреди супротно  оквирном радном
времену, или не утврди радно време које је усаглашено са овом одлуком;

- ако не истакну обавештење да је објекат затворен; 

- ако не истакну обавештење о нерадним данима ;

- ако не поштује радно време у дане државних и верских празника.

Новчаном  казном  од  10.000 динара  казниће  се  за  прекршај   из  става  1
одговорно лице у правном  лицу из члана 16 Одлуке .

Новчаном  казном  од  25.000 динара  казниће  се  за  прекршај   из  става  1.
предузетник из члана 16. Одлуке.

Члан 30.

Новчаном казном од  50.000  динара казниће  се  за  прекршај  правно лице из
члана 6, 7, 8, 9 и 10. Одлуке ако:

  видно не истакне утврђено радно време или ако се не придржава истакнутог
радног времена у свом пословању или не истакне обавештење да је објекат
привремено затворен или радно време одреди супротно  оквирном радном
времену, или не утврди радно време које је усаглашено са овом Одлуком;

- ако не истакну обавештење да је објекат затворен; 

- ако баште и терасе угоститељских објеката раде дуже од времена предвиђеног за
рад објекта

- ако у затвореном објекту настави са емитовањем забавног или другог програма,
односно са пружањем услуга после истека радног времена  ;

- ако не истакну обавештење о нерадним данима ;
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- ако не поштује радно време у дане државних и верских празника ;

- ако пружа услугу припремања и служења хране и пића ван угоститељског објекта
или у покретном објекту дуже од времена одређеног решењем надлежног органа.

Новчаном  казном  од  10.000 динара  казниће  се  за  прекршај  из  става  1.
одговорно лице у правном  лицу из члана 6, 7, 8, 9 и 10. Одлуке.

Новчаном  казном  од  25.000 динара  казниће  се  за  прекршај   из  става  1.
предузетник из члана 6, 7, 8, 9 и 10.  Одлуке.

Члан 31.

Новчаном казном од  50.000 динара казниће се за прекршај правно лице из
члана 6, 7, 8, 9,10, 13  и 16. Одлуке ако: 

- ако у обављању угоститељске, занатске или трговинске делатности, емитовањем
буке узнемирава грађане који станују или раде у суседству ;

-  ако  емитује  музику  и  друге  звукове  испред  објеката  или  приређује  музички
програм, односно  емитује  музику  или  звукове  друге  врсте  на  отвореном  после
дозвољеног времена или изнад дозвољених граница;

Новчаном  казном  од  10.000 динара  казниће  се  за  прекршај  из  става  1.
одговорно лице у  правном лице из члана 6, 7, 8, 9,10, 13  и 16. Одлуке.

Новчаном  казном  од  25.000 динара  казниће  се  за  прекршај из  става  1.
предузетник  из члана 6, 7, 8, 9,10, 13  и 16. Одлуке.

Члан 32.

Новчаном казном од 75.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако
комуналног инспектора, односно инспектора заштите животне средине  ометају у
вршењу контроле или не ставе на увид потребна документа, или не изврше дати
налог или наредбу;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 20.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном
од 50.000 динара.

IХ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

Привредни  субјекти и  установе   су  дужни  да  ускладе  радно  време  са
одредбама ове Одлуке у року од 15 дана, од дана њеног ступања на снагу.
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Члан 34.

Даном  ступања  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  радном
времену и другим условима рада педузећа , установа и радњи на подручју општине
Ариље («Општински службени гласник «број 15/16 ).

Члан 35.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Општине Ариље».

ОПШТИНА АРИЉЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 број       /2018, од ______2018. године

Председник Скупштине

Терзић Драгиша
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О б р а з л о ж е њ е:

      Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 20.ст.1. тачка 24.
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број 129/07) којим је превиђено да
се општина 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,  а  чланом  32.  тач.16.  истог  Закона  утврђена  је
надлежност општине за доношење ове одлуке.

      Чланом  43.  Закона  о  трговини  ("Сл.гласник  РС"  број  57/2010  и  10/2013)
предвиђено  је  да  запоједине  трговинске  формате,  надлежни  орган  локалне
самоуправе  може  да  одреди  оквирно  радно  време  путем  одређивања  укупног
трајања  радног  времена  и  његовог  временског  распореда  (дневни,  недељни,
месечни и годишњи);  обавезу држања отвореним појединих продајних објеката у
току празника и других нерадних дана, односно обавезу увођења дежурства, у тим
данима,  водећи  рачуна  о  врсти  робе  која  се  у  њима  продаје  и  о потребама
потрошача, а нарочито: 1) најкраће трајање и распоред радног времена продавница
одређене врсте робе или у одређеним деловима града, односно општине; 2)обавезу
рада у одређеном времену у дане државних празника и других нерадних дана за
одређене продавнице (дежурство). 

 Законом о изменама и допунама Закона о прекршајима ( Службени гласник
РС број 13/2016 ) којим је промењен члан 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима 
( Службени гласник РС број 65/2013 )  тако да измењени гласе:

 „ Изузетно од одредаба става 1. овог члана новчана казна може се прописати
у фиксном износу за физичка лица и одговорна лица од 1.000 до 50.000 динара, за
предузетника од 5.000 до 150.000 динара и за правно лице од 10.000 до 300.000
динара. 

Одлуком  скупштине  аутомонме  покрајине,  скупштине  општине,  скупштине
града   или  скупшине  града  Београда  могу  се  прописати  новчане  казне  само  у
фиксном  износу  и  то  од  минималног  до  половине  највишег  фиксног  износа
прописаном у ставу 2. тог члана“.

Обрађивач

Општинска управа
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