На основу члана 32. тачке 16. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Република Србије“, број: 129/97), члана 41. тачка 18. и члана 138. Статута
Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број: 21/08 и 8/09
I „Службени гласник Града Врања 11/13), и члана 128. Пословника Скупштине
општине Владичин Хан („Службни гласник Града Врања“, број 15/10), Скупштина
општине Владичин Хан, на седници одржаној 26.12.2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ
ОБЈЕКАТА
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се распоред, почетак и завршетак радног времена
угоститељских, трговинских и занатских објеката и осталих објеката у којима се
обављају услужне делатности на територији Општине Владичин Хан.
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 и органа унутрашњих послова сагласно одредбама Закона о окупљању
грађана.
Члан 3.
Распоред, почетак и завршетак радног времена, утврђен овом одлуком,
мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту објеката у коме се
обавља делатност, односно послови из члана 1. ове одлуке.
Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се
поштовати.
Члан 4.
Угоститељским објектима у смислу ове одлуке сматрају се ресторани,
кафане, кафетерије, гостионице, бифеи, барови, пивнице, кафићи, кафепосластичарнице, пицерије, самосталне угоститељске радње које делатност
обављају у киосцима, баштама, на платоима и другим јавним површинама, као и
сви остали објекти који се баве продајом хране, која се обично конзумира на лицу
места као и продајом пића уз храну, евентуално уз неки вид забаве, диско клубови
(дискотеке), ноћни клубови и објекти који служе за забавне игре (билијари,
играонице...), кафане са коначиштем, ресторани са коначиштем и кетеринг радње.

Члан 5.
Објекти из члана 1. ове Одлуке могу радити од 5.00 до 01.00 час, сем:
- драгстора, који могу радити од 00-24 часа,

-објеката са преноћиштем, осим ресторана, где пријем и одлазак
гостију са преноћишта може радити од 00-24 часа,
-у време новогодишњих празника, 1. и 2. Јануара, божићних
празника, 7 и 8. Јануара, Нове Године по Јулијанском календару, 14 јануара,
ускршњих празника по Јулијанском календару од велике суботе до понедељка
другог дана Ускрса, у време вашара у Владичином Хану, 11. и 12. Септембра, када
могу радити од 00 до 24 часа под условом да најкасније три дана пре датума
коришћења ове могућности, обавесте надлежни орган општинске управе и орган
унутрашњих послова.
-у време Видовданских дана и у време одржавања фестивала Reolad
Општинско веће може донети одлуку о могућности продужења радног времена
угоститељских објеката.
Члан 6.
У време државних празника објекти који су предмет ове Одлуке не морају
радити, а надлежни општински орган ће одредити дежурне објекте.
Члан 7.
Објекти из члана 1. ове Одлуке морају радити минимално 8 сати сваког
дана у недељи, у време предвиђено чланом 5. ове Одлуке, сем једног дана у
недељи по избору.
Члан 8.
Сва правна лица и предузетници из члана 1.,о свом радном времену морају
обавестити надлежни орган Општинске управе у року од 15 дана од дана ступања
ове Одлуке.
Члан 9.
Време које је овом одлуком прописано као крај радног времена обухвата и
време неопходно за сређивање пазара и других обавеза које послодавци имају
након завршетка пружања услуга.

Члан 10.
Надзор над применом ове одлуке врши комунални редари уз асистенцију
Одељења унутрашњих послова Врање – Полицијска станица Владичин Хан.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице и предузетник:

1. ако не одреди радно време у складу са одредбама ове одлуке,
2. ако се не придржава радног времена прописаног овом одлуком,
3. ако не истакне на вратима или другом видном месту у објекту
почетак и завршетак радног времена и
4. ако се не придржава истакнутог радног времена.
5. ако приликом пуштања музике ремети поноћни мир у околним
стамбеним објектима.
Новчаном казном у износу од 3.000,00 до 30.000,00 динара казниће се
одговорно лице у правном лицу за прекршај из члана 11. тачке 1,2,3,4 и 5.

Члан 12.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара казниће
се оснивач самосталне радње – предузетник ако се не придржава услова из члана
11. тачке 1,2,3, 4 и 5. ове одлуке.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских, трговинских и занатских објеката („Службени гласник Пчињског
округа”, број 08/09 и „Службени гласник Града Врања“, број: 41/13).

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Број:06-142/7/2013-01

П Р Е Д С Е Д Н И Ц А,
Данијела Поповић

