
 

На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), члана 40. тачка 18. и члана 84. Статута града Лознице (,,Сл. лист града Лознице“, 
бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној 19. јуна 2015. 
године, донела је  

 

О Д Л У К У  
о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељству, занатству и          

трговини 
 
 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену у угоститељству, занатству и трговини („Сл. лист 
града Лознице“, број 4/13) у члану 9. после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

,,Ако је у поступку контроле утврђено непридржавање радног времена, а на основу 
записника Комуналне инспекције или службене белешке Комуналне полиције или 
Полицијске станице у Лозници, Одељење за привреду влaснику или кориснику 
угоститељског објекта неће издати сагласност за продужење радног времена у наредних 
90 (деведесет) дана, рачунајући од дана утврђивања непридржавања радног времена.“ 

Досадашњи став 2. и 3. постају став 3. и 4.   
 

Члан 2. 
 

Члан 13. мења се и гласи: 
„ 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 и продајном делу пекарских радњи може трајати од 

00,00 до 24,00 часа.  
Изузетно у производном и продајном делу пекарских радњи у времену од 00,00 до 

06,00 часова, односно од 01,00 до 06,00 часова у дане викенда, уочи државних и верских 
празника који су прописани законом као нерадни дани, дозвољена је продаја само 
пекарских и млечних производа и то без конзумирања  наведених производа у објекту. 

Одредбе ове одлуке о летњим баштама примењују се и на баште пекарских 
радњи.“. 

 
 
 

Члан 3. 

Члан 15. мења се и гласи: 
                          „ Члан 15. 
 
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за привреду. 
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за инспекцијске 

послове преко Комуналне инспекције у оквиру своје надлежности. 



Комунално полицијске послове обавља комунални полицајац у складу са законом 
утврђеним овлашћенима. 

Ако је у поступку контроле утврђено непридржавање радног времена, Комунална 
инспекција води управни поступак и подноси захтев за покретање прекршајног поступка 
на основу свог записника или службене белешке Полицијске станице у Лозници. 

Ако је у поступку контроле утврђено непридржавање радног времена, Комунална 
полиција подноси захтев за покретање прекршајног поступка и наређује да се испразни и 
затвори објекат.“. 

 

Члан 4. 

 
 У члану 16. став 1. после алинеје 7. додају се алинеје 8.и 9. које гласе: 
,,- ако не испразни и затвори објекат по наређењу Комуналне полиције (члан 

15.став 5.), 
  - ако поступа супротно члану 13. став 3. 
Став 3. мења се и гласи: 
,,За прекршај из става 1.овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

40.000 до 150.000 динара.“. 
 

Члан 5. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града 
Лознице“. 
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