
На основу члана 32. став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. 
закон), члана 46. став 1. тачка 2) Закона о трговини („Службени гласник РС“ бр.  52/2019), 
члана 83. став 1. тачка 13) Закона о угоститељству („Службени гласник РС“ бр. 17/2019) и 
члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“ бр. 
127/18, 91/19 и 22/21), 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 16. марта 2023.године, 
доноси  

 
ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И 

ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се радно време угоститељских, трговинских и занатских 
објеката, као и објеката за приређивање игара за забаву на територији општине Дољевац (у 
даљем тексту: радно време). 

Члан 2. 

Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке, сматрају се:  

1) Угоститељски објекти за смештај, а то су: хотел и подврсте хотела, мотел, 
туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел, 
преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, 
ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за пружање 
услуга смештаја. 

2) Угоститељски објекти за исхрану, пиће и напитке, а то су: ресторан, таверна, 
кафана, бар, пицерија, грил, печењара, пивница, коноба, чарда, крчма, гостионица, кафе-
посластичарница, бифе, бистро, палачинкарница, објекат брзе хране, паб, кафе и други 
објекти. 

3) Кетеринг објекти су објекти у којима се припрема храна, пиће и напици, по 
утврђеним стандардима, ради услуживања и потрошње на другом месту. 

Трговинским објектом у смислу ове одлуке сматрају се објекти за обављање промета 
прехрамбених и непрехрамбених производа (хипермаркет, супермаркет, суперета, мини 
маркет, дисконтна продавница, класична продавница са претежно прехрамбеним 
асортиманом, робна кућа, специјализоване продавнице и други трговински формати). 

Занатским објектом у смислу ове одлуке сматрају се објекти за обављање занатских 
делатности и пружање занатских услуга (занатске радње, пекарске радње, фризерске, 
козметичарске и кројачке радње, сервиси за поправку, одржавање и прање моторних возила 
и сличне радње и сервиси).  



Објектом за приређивање игара за забаву у смислу ове одлуке сматрају се објекти, 
просторије или простор у коме се приређују игре за забаву (на компјутерима, на флиперима, 
на билијару и сл.).  

Одредбе ове одлуке односе се и на сва правна лица која пружају угоститељске 
услуге, затим играонице за децу, као и на сале регистроване за издавање, а у којима се 
одржавају прославе венчања, рођендана, матура и друге прославе. 

Члан 3. 

Радним временом, у смислу ове одлуке, сматра се време у коме угоститељски, 
трговински и занатски објекти, као и објекти за приређивање игара за забаву могу да раде, 
односно обављају своју делатност.  

Члан 4. 

Радно време у објектима наведеним у члану 2. ове одлуке, одређује се у складу са 
потребама корисника услуга односно потрошача. 

Радно време одређује се посебно за радне дане, дане викенда и државних празника. 

Члан 5. 

У оквиру радног времена уређеног овом одлуком, правно лице, односно 
предузетник, који обавља угоститељску, трговинску, занатску делатност и делатност 
приређивања игара за забаву, утврђује распоред, почетак и завршетак радног времена.  

Радно време, нерадни дан угоститељског, трговинског и занатског објекта и објекта 
за приређивање игара за забаву и обавештење о привременој обустави вршења делатности, 
морају бити видно истакнути на улазним вратима објекта и морају се поштовати.  

II РАДНО ВРЕМЕ 

Члан 6. 

Угоститељски објекти за исхрану, пиће и напитке могу да раде сваког дана од 07,00 
до 24,00 часа, изузев у дане викенда (субота и недеља) када могу да раде од 07,00 до 01.00 
часа наредног дана. 

У дане државних празника: Нова година (1. и 2. јануар), Дан државности (15. и 16. 
фебруар), Празник рада (1. и 2. мај), Дан примирја у Првом светском рату (11.новембар), 
угоститељски објекти могу да раде од 07,00 до 02,00 часа наредног дана. 

У дане новогодишњих празника (31.децембар, 13. и 14. јануар) угоститељски објекти 
такође могу да раде од 07,00 до 03,00 часа наредног дана. 

                                                                        Члан 7. 

Објекти брзе хране могу да раде сат времена дуже од осталих угоститељских 
објеката из члана 6. ове одлуке. 



Угоститељски објекти у којима се организују прославе венчања, рођендана, матура 
и друге прославе могу да раде сваког дана без ограничења од 07,00 до 03,00 часа. 

Барови могу да раде сваког дана без ограничења од 07,00 до 03,00 часа. 

Угоститељски објекти за смештај, у деловима у којима се пружају услуге смештаја, 
могу да раде свакога дана без ограничења од 00,00 до 24,00 часа. 

Кетеринг објекти могу да раде сваког дана без ограничења од 00,00 до 24,00 часа. 

Члан 8. 

Угоститељски објекти из члана 6. ове одлуке могу емитовати музику или 
приређивати музички програм радним данима најдуже до 23,00 часа, викендом до 24,00 
часа, у дане државних празника до 01.00 час наредног дана односно у дане новогодишњих 
празника до 02.00 часа наредног дана. 

Угоститељски објекти у којима се организују прославе венчања, рођендана, матура 
и друге прославе и барови могу емитовати музику или приређивати музички програм сваког 
дана без ограничења најдуже до 02,00 часа наредног дана. 

Баште и терасе угоститељских објеката које су у функцији угоститељских објеката 
раде са почетком и завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат у 
члану 6. ове одлуке. 

Емитовање музике или приређивање музичког програма у баштама и на терасама 
угоститељских објеката забрањено је викендом након 23.00 сата, а радним данима након 
22.00 сата.  

                                                           Члан 9. 

Трговински објекти могу да раде свакога дана од 06,00 до 24,00 часа. 

                                                           Члан 10. 

Занатски објекти могу да раде сваког дана од 06.00 до 20,00 часова. 

Члан 11. 

Објекти за приређивање игара за забаву могу да раде сваког дана најдуже до 23,00 
часа, а почетак радног времена одређују самостално и дужни су да га се придржавају. 

III НАДЗОР  

Члан 12.  

Надзор над применом одредаба ове одлуке врше организациона јединица Општинске 
управе општине Дољевац надлежна за послове привреде односно инспекцијског надзора. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врше комунални 
инспектор и општински туристички инспектор, свако из своје надлежности, у складу са 
законом и овом одлуком.  



IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13.  

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:  
1) ако угоститељску делатност обавља у радно време супротно радном времену из 

члана 6. става 1. ове одлуке,  
2) ако пружа угоститељске услуге за време државних празника супротно одредбама 

члана 6. став 2. ове одлуке,  
3) ако пружа угоститељске услуге за време новогодишњих празника супротно 

одредбама члана 6. став 3. ове одлуке, 
4) ако објекат брзе хране ради дуже од времена утврђеног чланом 7. став 1. ове 

одлуке, 
5) ако угоститељски објекат у коме се организују прославе ради дуже од времена 

утврђеног чланом 7. став 2. ове одлуке, 
6) ако бар ради дуже од времена утврђеног чланом 7. став 3. ове одлуке. 
7) ако се емитовање музике или приређивање музичког програма у угоститељском 

објекту организује у време супротно одредбама члана 8. став 1. ове одлуке, 
8) ако се емитовање музике или приређивање музичког програма у угоститељском 

објекту у коме се организују прославе и бару организује у време супротно одредбама члана 
8. став 2. ове одлуке, 

9) ако башта и тераса раде дуже од времена утврђеног чланом 8. став 3. ове одлуке, 
10) ако се емитовање музике или приређивање музичког програма у башти и на 

тераси организује у време супротно одредбама члана 8. став 4. ове одлуке, 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 25.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 75.000,00 динара. 

Члан 14.  

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:  
1) ако се не придржава распореда, почетка и завршетка радног времена одређеног 

у складу са чланом 9. ове одлуке,  
2) ако се не придржава распореда, почетка и завршетка радног времена одређеног 

у складу са чланом 10. ове одлуке. 
3) ако се не придржава распореда, почетка и завршетка радног времена које су 

уредили самостално у складу са чланом 11. ове одлуке,   
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 30.000,00 динара.  

Члан 15.  

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 
1) ако утврди распоред, почетак и завршетак радног времена супротно радном 

времену уређеном овом одлуком (члан 5. став 1. ове одлуке). 



2) ако радно време угоститељског, трговинског и занатског објекта и објекта за 
приређивање игара за забаву, и обавештење о привременој обустави вршења делатности, 
не истакне на видно место на улазним вратима објекта и не поштује га (члан 5. став 2. ове 
одлуке).  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 20.000,00 динара.  

Члан 16. 

Правна лица односно предузетници из члана 1. ове одлуке дужни су да у року од 30 
дана од ступања на снагу ове одлуке, изврше усклађивање радног времена према одредбама 
ове одлуке. 

Правна лица односно предузетници из члана 1. ове одлуке дужни су да надлежној 
организационој јединици Општинске управе општине Дољевац доставе одлуку односно 
обавештење о распореду, почетку и завршетку радног времена, ради евидентирања и 
контроле. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног 
времена у области промета робе на мало, занатских и угоститељских радњи на територији 
општине Дољевац („Сл. лист града Ниша“, бр. 66/04, 61/05, 42/09,59/09, 85/09). 

Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Ниша“.  

 

Број: 02-71 

У Дољевцу, 16.03.2023.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                            

                                                                                                      Дејан Смиљковић 


