СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
ГОДИНА X – БРОЈ 8 – ЛЕПОСАВИЋ – 30.ОКТОБАР 2013.

1.
На основу члана 32.став 1. тачка 16. Закона
о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број
129/07), члана 5. Одлуке о рапуштању Скупштине
општине Лепосавић и образовању Привременог
органа општине Лепосавић („Сл. гласник РС“ број
80/2013) и члана 24.
Пословника о раду
Привременог органа општине Лепосавић ( „Сл.
гласник општине Лепосавић“ бр. 5/2013)
Привремени орган општине Лепосавић на седници
одржаној дана 25.10.2013. године, донео је

Члан 3.
Распоред, почетка и завршетка радног
времена, утврђен овом Одлуком мора бити
истакнут на улазу или другом видном месту
објекта.
Истакнути распоред, почетак и завршетак
радног времена мора се поштовати.
Члан 4.
Трговински и занатски објекти радиће:
-

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И
УГОСТИТЕЉСКИХ РАДЊИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ЛЕПОСАВИЋ

-

Дисконтне трговинске радње радиће:
-

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се радно време
трговинских, занатских, угоститељских објеката
друштвеног и приватног сектора на територији
општине Лепосавић.
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-Одељење за
привреду и финасије и локална полицијска
станица.

у периоду од 01.04. до 31.08. ( летњи
период) од 6 – 22 часова,
у периоду од 01.09. до 31.03.( зимски
период) од 6 – 21 часова.

у периоду од 01.04. до 31.08. ( летњи
период) од 6 – 24 часова
у периоду од 01.09. до 31.08. ( зимски
период) од 6 – 22.часова.

Угоститељски објекти радиће:
у периоду од 01.04. до 31. 08. ( летњи
период):
радним данима од 6 – 23 часова,
викендом (петак, субота,) од 6 - 24:00
часова.
- у периоду од 01.09. до 31.03. ( зимски
период) :
радним данима од 6 – 23 часова,
викендом (петак, субота,недеља) од 6-01:00
часова.
-
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Члан 5.
Дискотеке,
концерти,
концерти
на
отвореном, летње баште, ноћни клубови,могу
радити и дуже од радног времена утврђеног у
члану 4. ове Одлуке на основу посебног решења
надлежног органа из члана 2. ове Одлуке, најдуже
до 02 сата наредног дана.
Члан 6.
Изузетно од одредаба члана 4. ове Одлуке,
угоститељски објекти на железничкој станици и
аутобуској станици објекти ван насељеног места
могу радити и дуже од прописаног радног времена
на основу посебног решења Општинске Управе –
надлежног органа из члана 2. ове Одлуке.
Угоститељски објекти на железничкој и
аутобуској станици могу организовати радно
време нон – стоп.
Члан 7.
У угоститељским објектима у којима се
организује музички програм уживо или путем
уређаја са репродукцијом аудио – видео програма,
програм се може одржавати од 6 до 23 часа
искључиво у затвореним просторијама на основу
посебног решења надлежног органа из члана 2. ове
Одлуке.
Члан 8.
У дане државних, републичких и верских
празника предвиђеним Законом радно време
угоститељских објеката може бити
дуже уз
претходну сагласност надлежног органа.
Члан 9.
У угоститељским објектима у којима се
организују забаве, свадбе,испратнице,матурске и
другарске вечери, јубилеји и друге приредбе радно
време одржавања свих приредби и свечаности
завршава се у 04 сата наредног дана.
Члан 10.
Предузећа односно оснивачи радње могу
сами да утврде распоред радног времена
једнократно,двократно, нерадни дани у току радне
недеље стим да радно време не буде дуже од
прописаног у члану 3. ове Одлуке.
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Члан 11.
Рад у објекту мора бити организован на
такав начин да се не ремети кућни ред, јавни ред и
мир.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ако се одреди радно време супротно овој
Одлуци или објекат ради дуже од радног времена
прописаног овом одлуком , казниће се за прекршај:
1. правно лице – новчаном казном од
50.000,00 – 1.000.000,00 динара,
2. физичко лице или одговорно лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00
динара.
3. за предузетника новчаном казном од
5.000,00 – 250.000,00 динара,
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
О спровођењу ове Одлуке стараће се
инспектор за заштиту животне средине Општинске
управе општине Лепосавић и локална полицијска
станица.
Члан 14.
Сва правна лица и предузетници дужни су
да ускладе распоред, почетак и завршетак радног
времена са овом Одлуком.
Члан 15.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о одређивању радног времена
трговинских, занатских и угоститељских радњи
на територији општине Лепосавић број 64. од
04.11.2009.године.
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Лепосавић“.
Број: 17
У Лепосавићу, 25.10. 2013. године
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ
ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ
ОРГАНА

Драган Јаблановић, с.р.
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