
Одлука о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима за
приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији града Сомбора

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 1/2011, 9/2012,
7/2014 и 5/2017.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се почетак и завршетак радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима и објектима
за приређивање игара на срећу и игара за забаву на територији Града Сомбора (у даљем тексту: радно време), а у којима се у
складу са Законом обавља угоститељска, трговинска и занатска делатност (у даљем тексту: делатност).

Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове Одлуке, сматра се време у ком се у угоститељском, трговинском и занатском објекту и

објекту за приређивање игара на срећу и игара за забаву може обављати делатност.
Члан 3.

Радно време утврђено у складу са овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу у објекат или на другом видном месту објекта у
коме се обавља делатност из члана 1. ове одлуке, као и на објекту за приређивање игара на срећу и игара за забаву.

Истакнути почетак и завршетак радног времена мора  се поштовати.
Члан 4.

Рад у угоститељском, трговинском и занатском објекту и објекту за приређивање игара на срећу и игара за забаву у коме се
обавља делатност мора бити организован тако да се не ремети кућни, комунални и јавни ред и мир, у склaду са прописима који
уређују ове области.

II УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 5. 

Угоститељски објекти у смислу ове Одлуке су:
1. објекти који пружају услуге смештаја: хотели, мотели, пансиони, туристички апартмани, кампови, преноћишта, коначишта.

одмаралишта и сл.,
2. објекти који пружају услуге исхране и пића: кафана, бифе, бар, пицерија, пивница, кафе посластичарница, млечни ресторан,

ресторан, печењара, питерија, бурекџиница, ћевабџиница, експрес ресторан и ресторан за самопослуживање, национална кућа,
ресторан домаће кухиње, чарда, кафетерија, чајџиница, гостионица, крчма, грил, киосци и слични угоститељски објекти (приколице и
други слични објекти монтажног типа шалтерске продаје), као и други објекти који пружају услуге исхране и пића независно од
назива под којим послују,

3. објекти који пружају услуге пића и напитака или пића и једноставна топла и хладна јела која се по правилу припремају на
очиглед гостију и услужују за пултом или точионицом пића (аперитив бар, кафе бар, сендвич бар, експресо бар, снек бар, салат бар
и друго).

4. објекти који поред услуга пића пружају и услуге забаве:
а) ноћни бар, кабаре бар
б) дансинг бар, диско бар и дискотека.

Члан 6. 
За угоститељске објекте из члана 5. ове Одлуке утврђује се радно време на следећи начин:
1. за објекте који пружају услуге смештаја (чл. 5. став 1. тачка 1. Одлуке) у времену од 00.00 до 24.00 часа.,
2. за објекте који пружају услуге исхране и пића (чл. 5. став 1. тачка 2. Одлуке) у времену од 06.00 до 24.00 часа.,
3. за објекте који пружају услуге пића и напитака или пића и једноставна топла и хладна јела која се по правилу припремају на

очиглед гостију и услужују за пултом или точионицом пића (чл. 5. став 1. тачка 3. Одлуке) у времену од 06.00 до 24.00 часа.,
4. за објекте који поред услуга пића пружају и услуге забаве (чл. 5. став 1. тачка 4. Одлуке) у времену од 12.00 до 24.00 часа,

Члан 7. 
Петком, суботом, уочи празника (изузев нових година) и првог дана празника, угоститељски објекти из члана 5. став 1. тачка 2, 3.

и 4, могу продужити радно време за два сата од прописаног радног времена.
Радно време угоститељских објеката на дан 01.01., 02.01. и 14.01., као и за време одржавања традиционалних манифестација

(сеоска слава, кирбај и  сл.) је од 00,00 до 24,00 часа.
Члан 8. 

Радно време угоститељских објеката (изузев летњих башти) може се продужити до 06.00 часoва наредног дана уколико су
закупљени ради одржавања забава затвореног типа (свадба, прослава годишњице матуре, матурско вече, испраћај у војску и
бруцошијада) тако да објекат не пружа услуге трећим лицима и да се делатност обавља у оквиру регистрованих послова објекта, на
основу решења Одељења за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града  Сомбора којим се
одобрава продужење радног времена угоститељског објекта, а на предлог Одељења инспекције и комуналне полиције Градске
управе Града Сомбора.

Подносилац захтева за издавање одобрења за продужење радног времена је власник угоститељског објекта из претходног става.
Захтев за издавање одобрења за продужење радног времена се подноси најмање 5 дана пре одржавања забаве затвореног типа.
Подносилац захтева за издавање одобрења дужан је да уз захтев приложи:
1. решење о упису објекта у одговарајући регистар за обављање одговарајуће делатности,
2. уговор о закупу објекта закључен са организатором забаве затвореног типа,
3. за прославу свадбе- уверење издато од стране надлежног органа да је венчање заказано,
4. за прославу годишњице матуре и матурско вече- уверење од стране надлежне школе,
5. за испраћај у војску-позив за војску,
6. за бруцошијаду -  уверење од стране надлежног факултета, и
7. доказ о уплати прописане градске административне таксе.
На решење из става 1. овог члана дозвољена је жалба Градском већу Града Сомбора у року од 8 дана од дана достављања

решења.
Решење из става 1. овог члана доставља се Туристичкој инспекцији, МУП-Одељење унутрашњих послова Сомбор и Одељењу

инспекције и комуналне полиције Градске управе Града Сомбора.
Решење из става 1. овог члана неће се издати подносиоцу захтева у року од 6 месеци, уколико је у претходном периоду учинио

прекршај из чл. 20. ове Одлуке.
Члан 9.

Одговорно лице за објекте из члана 5. ове Одлуке, који послује у оквиру привредног друштва или другог правног лица, односно
предузетник или лице које они, писаним путем, овласте, морају да буду присутни у објекту на почетку и на крају радног времена.
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Лица из става 1. овог члана, дужни су  да у року од 15 минута од времена које је одредбама ове Одлуке утврђено као завршетак
радног времена, ослободе објекат из става 1. овог члана, од лица  која нису запослена у њему.

Уколико након истека рока из става 2. овог члана, улазна врата угоститељског објекта нису закључана и у објекту има гостију,
сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.

У време када је угоститељски објекат затворен у њему се могу задржавати само лица из става 1. овог члана и радници који
обрачунавају дневни пазар и чисте објекат.

Члан 10.
У свим угоститељским објектима забрањује се служење и продаја алкохолног пића малолетним лицима.

Члан 11.
У угоститељском објекту који се налази у затвореном простору, музички програм се може изводити у оквиру прописаног радног

времена, с тим да јачина звука не сме прелазити ниво утврђен прописима који регулишу дозвољени ниво буке у животној средини.
Под музичким програмом, у смислу одредаба ове одлуке, сматра се извођење музичког програма уживо и пуштање музике са

музичких уређаја.

III ТРГОВИНСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 12.

Трговински објекти у смислу ове Одлуке су објекти у којима се врши промет прехрамбених и непрехрамбених производа, односно
у којима се обавља промет робе на велико и мало као и пружање трговинских услуга.

Члан 13.
За трговинске објекте утврђује се радно време у времену од 06.00 до 23.00 часа.
Изузетно трговински објекти у којима се врши промет прехрамбених производа, могу на основу одобрења Одељења за комуналне

послове Градске управе града Сомбора бити отворени од 00,00 до 24,00 часа.
Бензинске пумпе могу бити отворене од 00,00 до 24,00 часа.

IV ЗАНАТСКИ ОБЈЕКТИ
Члан 14.

Занатски објекти у смислу ове Одлуке су објекти у којима се врши производња прехрамбених и непрехрамбених производа,
односно у којима се обавља регистрована занатска делатност.

Члан 15.
За занатске објекте утврђује се радно време у времену од 06.00 до 22.00 часа.
За занатски објекат-посластичарнице може се продужити радно време за 2 сатa.
Занатски објекти-пекаре могу обављати производњу од 00,00 до 24,00 часа.

V ОБЈЕКТИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И ИГАРА ЗА ЗАБАВУ
Члан 16.

Објектом за приређивање игара на срећу, сматра се објекат у коме се, у складу са Законом о играма на срећу, приређују
класичне игре на срећу (лутрија, спортска прогноза, лото, кено, томбола, фонто) и посебне игре на срећу (игре које се приређују у
играчницама-казинима, куглицама, коцкицама, картама, и другим сличним реквизитима, игре које се приређују на аутоматима,
клађење на спортске и друге догађаје).

Објектом за приређивање забавних игара сматра се објекат у коме се приређују забавне игре на рачунарима, симулаторима,
видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама, које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и пикадо,
билијар, и друга сличне игре.

Члан 17. 
За објекте за приређивање игара на срећу и игара за забаву из члана 16. ове Одлуке утврђује се радно време и то:
- радним даном и недељом од 08,00 до 24,00 часа,
- петком и суботом од 08,00 до 01,00 час.

VI НАДЗОР
Члан 18. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за комуналну делатност, имовинско-правне и стамбене послове
Градске управе Града Сомбора.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке обавља Одељење инспекције и комуналне полиције Градске управе
Града Сомбора, путем комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине, у оквиру својих надлежности.

Комунални инспектор је овлашћен да у случају прекорачења радног времена објекта наложи лицу из члана 9. ове Одлуке
тренутно затварање објекта и испражњење истог од гостију.

Члан 19. 
Комунално-полицијске послове обавља комунални полицајац, који поред законом утврђених овлашћења, издаје и прекршајни

налог за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико, комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог органа,

обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20. 

Новчаном казном у износу од 120.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног радног времена;
2. не поступи по налогу комуналног инспектора за затварање објекта и испражњење истог од гостију (члан 18. став 3);
3. омета комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине у вршењу инспекцијског надзора;
4. омета комуналног полицајца у вршењу комунално-полицијских послова.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 60.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. тачка 3. и 4. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.

Члан 21. 
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће се за прекршај правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој одлуци (чл. 6.,13.,15. и 17.),
2. не истакне почетак и завршетак радног времена у складу са чл. 3. ове одлуке,
3. лице из члана 9. не буде присутно у објекту на почетку и на крају радног времена;
4. се не придржава одредаба члана 11. ове одлуке;
5. се не придржава одредаба члана 8. ове одлуке.



За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 50.000,00 динара.

Члан 21а. 
За прекршаје из чл. 20. и 21. ове Одлуке, прекршајни налог у складу са законом издаје комунална инспекција, односно комунална

полиција.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.

Привредна друштва, правна лица и предузетници, дужни су да ускладе своје радно време са одредбама ове одлуке у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 23.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у угоститељским, малопродајним, занатским и другим

објектима на територији општине Сомбор ("Сл. лист општине Сомбор", бр. 5/05, 8/05 и 13/05).
Члан 24.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".


