На основу члана 32. тачке 16. Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Србије», број : 129/07), члана 41. тачка 18. и члана 138. Статута
Општине Владичин Хан («Сл. гласник Пчињског округа», број: 21/08), и члана 123.
Пословника Скупштине општине Владичин Хан («Сл. глaсник Пчињског округа»,
број. 23/08), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној 17.03.2009.
године, донела је

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ
И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 1.
Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена
угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији Општине
Владичин Хан.
Члан 2.
Предузећа и друга правна лица и оснивачи самосталних радњи могу радити
и дуже од прописаног радног времена по одобрењу надлежног органа Општинске
управе и органа унутрашњих послова сагласно одредбама закона о окупљању
грађана.
Члан 3.
Распоред, почетак и завршетак радног времена, утврђен овом одлуком, мора
бити истакнут на улазу или на другом видном месту објеката у коме се обавља
делатност, односно послови из члана 1. ове одлуке.
Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се
поштовати.
Члан 4.
Угоститељским објектима у смислу ове одлуке сматрају се ресторани,
кафане, кафетерије, гостионице, бифеи, барови, пивнице, кафићи, кафепосластичарнице, пицерије, самосталне угоститељске радње које делатност
обављају у киосцима, баштама, на платоима и другим јавним површинама, као и
сви остали објекти који се баве продајом хране, која се обично конзумира на лицу
места као и продајом пића уз храну, евентално уз неки вид забаве, диско клубови
(диксотеке), ноћни клубови и објекти које служе за забавне игре (билијари,
играонице…), кафана са коначиштем.
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II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.

УГОСТИТЕЉСТВО
Члан 5.

Угоститељски објекти из члана 4. ове одлуке радиће у времену од:
-

од 06.00 до 02.00 часа у радним данима,
од 06.00 до 03.00 часа у данима државних и верских празника, викенда
(петак и субота),
хотели, мотели и кафане са преноћиштем од 00.00 до 24.00 часа, а код
пријем гостију са преноћима од 00.00 до 24.00 часа.
дискотеке и ноћни клубови од 20.00 до 05.00 часова.

Угоститељски објекти из члана 4. који у летњем периоду користе баште и
терасе са „живом“ музиком или другом гласном музиком дужни су да после 24
часа јачину звука прилагоде тако да не ремете поноћни мир околних стамбених
блокова.
Дискотеке и ноћни клубови морају имати обезбеђену звучну изолацију
простора који користе.
2.

ТРГОВИНА
Члан 6.

Продавнице непрехрамбених производа морају бити отворене сваког радног
дана од 08.00 до 21.00 час .
Суботом продавнице непрехрамбених производа морају бити отворене у
времену од 08.00 до 15.00 часова.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, продавнице непрехрамбених производа
морају бити отворене и то:
- све робне куће сваког радног дана од 08.00 до 21.00 часова, суботом од 08.00
до 20.00 часова,
- бензинске станице на изласцима из града непрекидно, а остале бензинске
станице у граду и насељеним местима, на територији општине Владичин
Хан од 00.00 до 24.00 часа, сваког дана,
* дежурство и приправност апотека одредиће општинско веће Општине
Владичин Хан.
- апотеке које раде једнократно од 7.00 до 15.00 часова, двократно од 07.00
до 21.00 часова сваког дана, дежурно до 24.00 часа, а после 24.00 часа
приправна апотека и апотекар о чему се обавезно обавештава Служба хитне
помоћи,
- пољопривредне апотеке сваког радног дана од 07.00 до 21.00 часова,
суботом од 08.00 до 17.00 часова,
- ветеринарске апотеке од 06.00 до 20.00 часова сваког радног дана и суботом,
а дежурно од 06.00 до 24.00 часа,
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-

продавнице цвећа од 07.00 до 24.00 часова сваког радног дана и суботом, од
08.00 до 17.00 недељом,
парфимеријске радње и продавнице одеће и обуће од 08.00 до 22.00 час
сваког радног дана, а суботом од 09.00 до 17.00 часова и
гвожђаре и друге непрехрамбене продавнице мешовите робе од 07.00 до
21.00 часова сваког радног дана, а суботом од 07.00 до 17.00 часова.
Члан 7.

Продавнице прехрамбених производа морају бити отворене сваког дана,
осим недељом, од 06.00 до 22.00 часа, а могу и до 24,00 часа недељом од 07.00 до
14.00 часова, а могу и до 24,00 часа, драктстори сваког дана непрекидно 00.00 до
24.00 часа, недељом дежурне од 07.00 до 22.00 часа, а могу и до 24,00 часа, остале
07.00 до 14.00 часова а могу и до 24,00 часа.
* Дежурство и приправност продавница прехрамбених производа за дане
државних и верских празника одредиће Општинско веће Општине Владичин Хан.
Продавнице хлеба и белог пецива морају бити отворене сваког радног дана
од 06.00 до 22.00 часа, а могу и до 02.00 часа, недељом од 06.00 до 14.00 часова а
могу и до 24.00 часова.

Члан 8.
Продавнице новина и дувана, (киосци), морају бити отворене сваког дана
од 06.00 до 22.00 часа., а недељом од 06.00 до 12.00 часова.

Члан 9.
Време које је овом одлуком прописано као крај радног времена
обухвата и време које је неопходно за сређивање пазара и друге обавезе које
послодавци имају након завршеног пружање услуга.

3.

ЗАНАТСТВО
Члан 10.

Занатске радње и сервиси морају бити отворени и вршити услуге и то:
- Занатске радње сваког дана од 07.00 до 20.00 а могу и до 24,00 часа осим
недељом,
- самосталне пекарске радње, бурекџијске, кораџисјке и радње за израду
пецива, сваког дана од 06.00 до 22.00 часа, а могу и до 24.00 часа, а
недељом од 06.00 до 14.00 а могу и до 24.00 часа,
- посластичарске радње сваког дана и недељом од 08.00 до 22.00 а могу и до
02.00 часа, а понедељком могу бити затворене,
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-

-

фризерске, козметичарске, берберске и педикирске радње, сваког дана од
08.00 до 21.00 а могу и до 24.00 час, а недељом од 08.00 до 13.00 часова,
видео – клубови сваког дана од 09.00 до 24.00 часа,
радње игара на срећу од 08.00 до 24.00 часа,
забавне радње, кладионице од 08.00 до 24.00 часа сваког дана, понедељком
могу бити затворене,
сервиси за поправку уређаја у домаћиснтву сваког радног дана од 07.00 до
22.00 часова, а суботом од 08.00 до 17.00 часова,
сервиси за поправку, одржавање, прање и подмазивање моторних возила и
вулканизерске радње сваког дана од 07.00 до 20.00 а могу и до 24.00 часова,
а недељом од 08.00 до 18.00 а могу и до 22.00 часа,
занатске радње чији су производни програми везани искључиво за програме
правних лица, сваког радног дана од 06.00 до 17.00 часова.
Члан 11.

Надзор над применом ове одлуке врши комунална полиција уз асистенцију
Одељења унутрашњих послова Владичин Хан.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Новчаном казна у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице и предузетник:
1. Ако не одреди радно време у складу са одредбама ове одлуке,
2. Ако се не придржава радног времена прописаног овом одлуком,
3. Ако не истакне на вратима или другом видном месту у објекту почетак и
завршетак радног времена и
4. Ако се не придржава истакнутог радног времена.
5. Ако приликом пуштања музике ремети поноћни мир у околним стамбеним
блоковима.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 30.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу за прекршај из члана 12. тачке 1, 2, 3, 4 и 5.

Члан 13.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара казниће
се оснивач самосталне радње – предузетник ако се не придржава услова из члана
12.тачке 1, 2, 3, 4. и 5 ове одлуке.
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IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских, трговинских и занатских објеката («Службени гласник Пчињског
округа», број: 24/2005, 4/2006, 22/2007 и 1/2008).

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
глснику Пчињског округа».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
БРОЈ: 06-17/5/2009-01

П Р Е Д С Е Д Н И Ц А,
______________________
Данијела Поповић
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