
 На основу члана 32.тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник 
РС'', бр. 129/07), члана 23. Закона о приватним предузетницима (''Сл. гласник РС'', 
бр. 54/89, 9/90, 46/91, 53/95 и 35/02), члана 40. тачка 18. и члана 84. Статута града 
Лознице (''Сл. лист града  Лознице'', бр. 19/08), Скупштина града  Лознице на 
седници одржаној 25. априла 2013. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о радном времену у угоститељству, занатству и трговини 

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

          Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена у 
области угоститељства, занатства и трговине на територији града Лознице. 
 

Члан 2. 
 

         Правна лица и предузетници  који се баве угоститељском, занатском и 
трговачком делатношћу на територији града Лознице, дужни су да утврде почетак 
и завршетак радног времена у својим објектима у складу са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

         Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком мора 
бити истакнут на улазу или другом видном месту објекта у ком се обавља 
делатност из члана 1. ове Одлуке. 
          Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати. 
          Власници угоститељских објеката су дужни да  распоред радног времена 
одређен у складу са одредбама ове Одлуке  поднесу Градској  управи – Одељење за 
привреду ради евиденције и контроле. 
          Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката може бити и 
краће од прописаног али не може бити дуже од радног времена утврђеног овом 
Одлуком. 

 
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 
УГОСТИТЕЉСТВО 

Члан 4. 
 

У угоститељским објектима који пружају услуге смештаја и преноћишта 
(хотели, мотели, пансиони, апартмани, туристичко насеље и други објекти 
намењени одмору и рекреацији посебних категорија корисника и сл.), радно време 
може почети у 00,00 часова и може трајати до 24,00 часа. 

 
 
 



 
Члан 5. 

 
У угоститељским објектима, ресторанима, кафанама, бифеима, пицеријама, 

пивницама, кафепосластичарницама, печењарама, баровима, експрес ресторанима, 
киосцима, гостионицама, крчмама и свим другим угоститељским објектима у 
којима се изводи или не изводи музички програм (уживо или путем музичких 
уређаја), радно време може почети у 06,00 часова и може трајати свакога дана до 
24,00 часа.  

У дане викенда, уочи и у дане државних и верских празника, који су 
прописани Законом као нерадни дани и у летњем периоду , радно време у 
наведеним објектима може почети у 06,00 часова и може трајати до 01,00 час 
следећег дана. 
           Данима викенда у смислу ове Одлуке, сматрају се петак на суботу и субота 
на недељу. 
            Летњим периодом  у смислу ове Одлуке, сматрају се месеци јул и август. 
 

Члан 6. 
 

Радно време у угоститељским објектима: ресторанима, кафанама, бифеима, 
пицеријама, пивницама, кафепосластичарницама, печењарама, баровима, експрес-
ресторанима, киосцима, гостионицама, крчмама, објектима који поседују баште  и 
терасе и свим другим угоститељским објектима који се грађевински налазе испод 
станова у стамбеним зградама или су грађевински везани за стамбене зграде, а у 
којима станују и друга лица осим власника или корисника угоститељских објеката, 
не може почети пре 06,00 часова, а може трајати свакога дана до 24,00 часа, а у 
дане викенда, уочи и у дане државних и верских празника који су прописани 
Законом као нерадни дани радно време може трајати до 01,00 час следећег дана. 

У објектима из става 1.овог члана музички програм који се приређује 
музиком уживо или мизичким  уређајима  инсталисаним у објекту или ван њега, 
може да траје до 22,00 часа, односно до 23,00 часа у летњем периоду,  а после 22,00 
часа односно 23,00 часа у летњем периоду музика од свих врста уређаја 
инсталисаних у објекту и ван њега мора бити сведена на собну јачину, односно да 
се не чује ван пословног објекта. 

У објектима  из става 1 овог члана  који имају постављену звучну изолацију 
и располажу одговарајућим доказом (атест), музички програм уживо може  трајати  
свакога дана до 24,00 часа, а у дане викенда, уочи и у дане државних и верских 
празника који су прописани Законом као нерадни дани,  радно време може трајати 
до 01,00 час следећег дана. 

 
 

Члан 7. 
 

У летњим баштама и на терасама угоститељских објеката,  изузев башта и 
тераса из члана 6. став 1. ове Одлуке,   музички програм који се приређује музиком 
уживо или употребом  музичких уређаја инсталисаних у објекту или ван њега, 
може да траје до 24 часа.  

 
 



Члан 8. 
 

У баровима који поред пића пружају и услуге забаве (ноћни-бар, диско-бар, 
дансинг-бар, кабаре и сл.) радно време и приређивање музичког програма може 
почети у 06,00 часова и трајати свакога дана до 24,00 часа, а у летњем периоду, 
радно време у наведеним објектима може почети у 06,00 часова и трајати до 01,00 
часa следећег дана. 

 У дане викенда, уочи и у дане државних и верских празника који су 
прописани Законом као нерадни дани , објекти  из става 1. овог члана могу радити 
и приређивати  музички  програм најдуже до  04,00 часа следећег дана, с тим да у 
тим данима радно време не може почети пре 21,00 час. 

Уколико се наведени објекти из става 1. овог члана грађевински налазе 
испод станова у стамбеним зградама или су грађевински везани за стамбене зграде, 
а у којима станују и друга лица осим власника или корисника угоститељских 
објеката, радно време и приређивање музичког програма може почети и трајати  
као у објектима из члана 6.ове Одлуке. 

У објектима  из става 3. овог члана који имају постављену звучну изолацију 
и располажу одговарајућим доказом (атест) радно време и приређивање музичког 
програма може почети и трајати  у складу са ставом  1. и 2. овог члана. 

 
 

Члан 9. 
 

Правна лица регистрована за обављање угоститељске делатности и 
предузетници-оснивачи самосталних угоститељских радњи који организују забаве 
(свадбе, пунолетства, крштења, матурске вечери, годишње прославе друштва и 
удружења и испраћаји у војску), дужни су прибавити  решење о одобрењу 
продужења радног времена  Градске управе-Одељења за привреду. Захтев за 
добијање решења подноси се на одговарајућем обрасцу    најкасније  3 дана пре 
одржавања исте, уз одговарајући доказ о врсти забаве (изјаве организатора и 
власника угоститељског објекта).  

Радно време у угоститељским објектима где се одржавају организоване 
забаве из става 1.овог члана у дане одржавања истих може трајати до 04,00 часа  
следећег дана. 

Одредбе овог члана не односе се на објекте из члана 6. и члана 8. став 3.  ове 
Одлуке . 
 

Члан 10. 
 

         Радно време у угоститељским објектима који се налазе на аутобуским и 
железничким станицама може трајати од 05,00  до 24,00 часа. 
 

Члан 11. 
 

         У угоститељским објектима који се налазе у склопу бензинских пумпи радно 
време може трајати као и радно време бензинскских пумпи. 
 

 
 



Члан 12. 
 

         Радно време у угоститељским објектима у дане новогодишњих празника 
(31.12.на 01.01; 01.01.на 02.01. и 13.01.на 14.01) може трајати од 00,00  до 24,00 
часа. 
 
 
ЗАНАТСТВО 

Члан 13. 
 

         У објектима и простору у којима се врше послови занатске делатности 
(производног и услужног занатства радно време може трајати од 06,00  до 24,00 
часа). 
Радно време у производном делу пекарских радњи може трајати од 00,00  до 24,00 
часа, а у продајном делу пекарских радњи   може трајати од 06,00 до 24,00 часа 
радним даном,  а у данима викенда од 06,00 до 01,00 час и  у летњем периоду . 

. 
У занатским радњама  у којима се врше услуге забавног карактера 

(играонице, флипери, аутомати, кладионице и сл.)  радно време може трајати од 
09,00  до 24,00 часа. 
 
 
ТРГОВИНА 

Члан 14. 
 

         У објектима у којима се обавља трговинска делатност утврђује се радно време 
у трајању од 06,00  до 23,00 часа, с тим што се пријем и испорука робе може 
вршити и пре утврђеног почетка рада објекта. 

Трговински објекти типа «МАРКЕТ» са радним временом «НОН-СТОП» 
дужни су поднети захтев за добијање сагласности за овакав начин рада у Одељењу 
за привреду Градске  управе Лозница. 
         Радно време  бензинских  пумпи и трговинских објеката који се налазе на 
бензиским пумпама  може трајати од 00,00  до 24,00 часа . 

Радно време апотека може трајати од 00,00  до 24,00 часа. 
 
 
 

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ 
 
 

Члан 15. 
 

          Надзор над применом ове Одлуке вршиће Одељење за послове инспекцијског 
надзора-Комунална инспекција  и Комунална полиција у оквиру своје редовне 
надлежности. 
            Ако је у поступку контроле утврђено непридржавање радног времена 
комунална инспекција подноси  захтев за покретање прекршајног поступка на 
основу свог записника, записника или службене белешке Комуналне полиције или 
службене белешке Полицијске станице у Лозници. 



Ако је у поступку контроле утврђено непридржавање решења Одељења за 
привреду о  продужењу радног времена, а на основу записника комуналне 
инспекције  или службене белешке Комуналне полиције или  Полицијске станице у 
Лозници, власнику или кориснику  угоститељског објекта не може се издати 
сагласност за продужење радног времена у наредних 90 дана рачунајући од дана 
утврђивања непридржавања радног времена.  

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 16. 

 
         Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се правно лице за 
прекршај :  

- ако не утврди радно време у складу са одредбама ове Одлуке (члан 2.) 
- ако не истакне распоред радног времена  на улазним вратима објекта или 

непосредно поред њих (члан 3. став 1.) 
   -    ако не поштује истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена (члан    
3. став 2.) 
-   ако распоред радног времена не поднесе Градској управи- Одељењу за       
привреду ради евиденције (члан 3. став 3.) 

- ако се не придржава радног времена које је утврђено у складу са одредбама 
ове Одлуке (члан 5., члан 6. став 1., члан 8., члан 9.став 2., члан 10., члан 11., 
члан 13., члан 14.) 

- ако се не придржава прописаног радног времена  за извођење музичког 
програма  утврђеног овом Одлуком (члан 6. став 2.   и 3. и члан  7.) 

- ако не прибави решење о продужењу  радног времена  Градске управе- 
Одељења за привреду (члан 8. став 1.) 

      За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара 

        За прекршај  става 1.  овог члана казниће се предузетник новчаном казном од      
20.000 до 100.000 динара.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

       Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном 
времену у угоститељству, занатству и трговини («Службени лист општине 
Лозница», број 4/06). 

Члан 18. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  «Службеном 
листу града Лознице». 

 
СКУПШТИНА ГРАДА  ЛОЗНИЦЕ 

 
Број: 06-19/13-8-24 
Датум: 25. април 2013. године 
Л о з н и ц а                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 



СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
Јован Тодоровић, с.р. 


