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 На основу члана 32. став 1. тачка 16. и 66. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, и 47/2018), члана 4. став 1. Закона 

о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 65/2013, 13/2016, 98/2016-одлука УС, 91/2019 и 

91/2019-др. закон) и члана 54. став 1. тачка 30. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“, 

број 6/2019), 
Скупштина града Чачка, на седници одржаној _______2020. године, донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком одређује се радно време угоститељских објеката и објеката за 

приређивање забавних игара на територији града Чачка, права и обавезе правних лица и 

предузетника који обављају делатност у угоститељском објекту, надзор над применом ове 

одлуке и прописују прекршаји и прекршајне казне. 

Члан 2. 

 Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор 

који испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање 

угоститељских услуга, односно за обављање угоститељске делатности. 

Угоститељски објекти су: 

1) угоститељски објекти за смештај; 

2) угоститељски објекти за исхрану, пиће и напитке. 

Објекти за приређивање забавних игара, у смислу ове одлуке, сматрају се објекти и 

просторије у којима 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 друге сличне игре у којима се учествује уз 

наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или 

правима, већ право на више бесплатних игара исте врсте. 

 Члан 3.  

Правна лица и предузетници који обављају делатност у угоститељском објекту и 

објектима за приређивање забавних игара, дужни су да се придржавају радног времена 

утврђеног овом одлуком. 

 Одредбе ове одлуке примењују се и на удружења, политичке странке и спортске 

организације које пружају угоститељске услуге, односно издају своје просторије за 

одржавање прослава, свечаности и сл., као и на физичка лица која издају просторије за 

одржавање свечаности. 

 

 

II РАДНО ВРЕМЕ 

Члан 4. 

 Под радним временом, у смислу ове одлуке, сматра се време у коме се у објектима из 

члана 3. ове одлуке може обављати регистрована делатност. 



Члан 5. 

 Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен у складу са овом одлуком, 

мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у коме се обавља 

угоститељска делатност. 

 Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати. 

1. Радно време угоститељских објеката за смештај 

Члан 6. 

 Угоститељски објекат за смештај јесте: хотел, и подврсте хотела, мотел, туристичко 

насеље и подврсте 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, припремања и услуживања хране, пића и напитака, друге услуге уобичајене у 

угоститељству или само услуге смештаја. 

Члан 7. 

 

 Радно време угоститељских објеката за смештај је сваког дана од 00,00 до 24,00 часа. 

 Радно време ресторана, кафана, бифеа, барова и др. у оквиру угоститељског објекта 

за смештај одређује се у складу са одредбама члана 9. ове одлуке. 

2. Радно време угоститељских објеката за исхрану, пиће и напитке 

Члан 8. 

 Угоститељски објекат за исхрану и пиће јесте: ресторан, таверна, кафана, бифе, бар, 

пицерија, грил, печењара, пивница, коноба, чарда, крчма, гостионица, кафе-

посластичарница, бистро, палачинкарница, објекат брзе хране, кетеринг објекат, паб, кафе 

и други објекти . 

 У угоститељском објекту за исхрану, пиће и напитке припремају се и услужују топла 

и хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића. 

Члан 9. 

 Радно време угоститељских објеката из члана 8. ове одлуке утврђује се у времену од 

06,00 до 24,00 часа. 

 Изузетно, петком и суботом, уочи и на дан државног празника одређеног законом, 

угоститељски објекти из става 1. овог члана могу да раде до 02,00 часа наредног дана. 

 Угоститељски објекти који имају баште могу да раде у времену утврђеном у ставу 1. 

и 2. овог члана. 

 Угоститељски објекти који се налазе у стамбеним зградама колективног становања, 

осим у улицама Жупана Страцимира, Градско шеталиште и Кужељева, могу да раде од 06,00 

до 23,00 часа а петком и суботом од 06,00 до 24,00 часа.  

 Радно време угоститељских објеката на железничкој и аутобуској станици, 

угоститељских објеката у оквиру бензинских пумпи, као и кетеринг објеката је сваког дана 

од 00,00 до 24,00 часа. 

Члан 10. 

 На дан 31. децембра, 1, 2. и 13. јануара угоститељски објекти могу утврдити дуже 

радно време од радног времена прописаног овом одлуком. 

 

Члан 11. 



 

 Угоститељски објекти могу у оквиру времена прописаног овом одлуком утврдити 

другачији почетак и распоред радног времена, с тим што тако утврђено радно време не може 

бити дуже од прописаног овом одлуком. 

Члан 12. 

 Правно лице, односно предузетник који приређује забавне игре као и луна паркови 

дужни су да се придржавају радног времена утврђеног чланом 9. ове одлуке. 

III НАДЗОР 

Члан 13. 

 Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши туристичка 

инспекција и комунална инспекција. 

 Контролу примене одредаба ове одлуке врши и комунална милиција, у складу са 

овлашћењима прописаним законом.. 

 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

 Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице  ако на улазу 

у угоститељски објекат или на другом видном месту не истакне радно време угоститељског 

објекта које је усаглашено са овом одлуком или се не придржава прописаног радног времена. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 динара 

одговорно лице у правном лицу. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 75.000 

динара. 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 

25.000 динара. 

   

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену 

угоститељских објеката ("Сл. лист града Чачак", број 17/2013). 

 Правно лице, односно предузетник дужни су да ускладе своје радно време са 

одредбама ове одлуке у року од 5 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 16. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Чачка". 

 

 

 

 



O6pa3rroxcerbe

flparnu ocHoB 3a AoHolrreme Oruryxe o paAHoM BpeMeHy yrocrr4rerbcxux o6jexara je u:ran
32. clras 1. raqra 16. u 66.3axona o ronannoj caMoynpaBr.{ (,,C.r. rnacraK PC", 6poj 129120A7,
8312014-5p. 3aKoH, l0ll20T6-p1p. 3aKoH, u 47/2018) r{ qrraH 54. cras 1. raqra 30. Craryra rpaAa
Yaura (,,C,r. JrI4 cr rpa4a llaqra'',6poj 612A19),rojun je rporu.rcaHo Aa cKyrrxrt4na fpa4a ogpebyje

Paruto BpeMe yrocrl4rerbcrrax o6jerarq Kao rr uraH 4. cras 1. 3axona o npercpurajuua (,,C:r.
HracHI4K PC", 6poj 6512013,1312016,98/2016-oanyrcaYC,9Il2Al9 u9Ill2019-ap. saxon) rojuu
je uponzocaHo Aa ce npercpuraja Mory EponprcraBaru 3aKoHoM mra ypeg6oM, oAHocHo oAJrlr(oM
cKy[Irrrl4He a]'roHoMHe ror<pajltre, cKynrrrr.rue onrrrrr{He, crgmrxrr,rHe rpaAa r{ c{ynrrrrr4He rpaAa
Eeorpaga.

OeoNI oAJrlr(oM ),rBpbyje ce paAHo BpeMe yrocrvreJbcrnx o6jerara sa cueruraj u
yrocrl4TeJbcrcux o6jexara 3a rlcxp&ry, nuhe v Harrr{rKe, xao lr o6jerara3anpupelzrarre sa6aBnrax

Idtapa.

Taxole, oBoM oAJr)'KoM ce nponrncyjy upercprnaju u nperpurajHe Ka3He 3a He[orrrroBarLe
rponucanor Pa,{nor BpeMeH4 y cKJraAy ca qirirHoM 39. cras 3. 3arcona o nperpuajurr,ra rojnrra je
nponucar{o Aa oAnyraMa cKynllrrr4He ayroHoMHe norpajraxe, cK}anrrrrt4He oflrurr{He, cK)mrurr4He
rPa,Aa I4 CI$mlrrI4He rpa,{a Beorpagau Mory ce flponr4ciuil4 HoBqa]re KaSHe catvro y tfraxcHonr
I,I3Hocy, I,I To oA MlIHI4Ma,THor .qo floJroBrzue Hajruruer iprEncnor r43Hoca nporrr4cilHor y crasy 2.
OBOT IUIAHA"

K YIPABE
h,4nn.unx.rpab.
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