СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 21/2018

21. јун 2018. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 20. став 1. тачка 24. и члана 32. став 1. тачке 6. и 16. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007 и
83/2014), члана 14. став 1. тачка 25. и члана 40. став 1. тачке 7. и 18. Статута
Општине Сремски Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број
12/2008 и 17/2012), Скупштина општине Сремски Карловци на 20. седници
одржаној 21.јуна 2018.године, донела је
ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ,
ЗАНАТСКИХ И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
И ЗАБАВНИХ ИГАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ

I. OПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских,
трговинских, занатских и објеката за приређивање игара на срећу и забавних
игара на територији Општине Сремски Карловци (у даљем тексту: радно време).
Члан 2.
Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, сматра се сваки објекат у коме се
обавља угоститељска делатност, или пружа угоститељска услуга, и који испуњава
услове у складу са прописима којима се уређује угоститељска делатност.
Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен
простор који испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске
услове за обављање угоститељске делатности или за пружање угоститељске
услуге.
Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пружају, угоститељски
објекти могу бити:
1) угоститељски објекат за смештај, и
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће.
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У угоститељском објекту за смештај пружају се услуге смештаја, исхране и пића
и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја (у врсти
угоститељског објекта: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел,
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство,
ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање услуга смештаја
одређени позитивним прописима).
У угоститељском објекту за пружање услуге исхране и пића припремају се и
услужују топла и хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна
пића (у врсти угоститељског објекта: ресторан, кафана, бифе, бар, објекат брзе
хране, кетеринг објекат, покретни објекат и други објекти одређени позитивним
прописима).
Члан 3.

Угоститељска делатност може се обављати и ван угоститељског објекта, и
повремено на пригодним прославама и другим јавним манифестацијама, а
најдуже 30 дана.
Угоститељска делатност може се обављати и у покретном објекту, који се може
премештати из једног места у друго сопственим погоном или вучом, и у коме се
услужује храна припремљена на другом месту и пиће у оригиналној амбалажи
или на точење, уз коришћење амбалаже за једнократну употребу.
Угоститељска делатност може се обављати и на пловилу, које испуњава
прописане техничке и санитарно-хигијенске услове за обављање угоститељске
делатности и пружање угоститељских услуга.
Члан 4.
Трговинским објектом у смислу ове одлуке сматрају се објекти за обављање
промета прехрамбених и непрехрамбених производа као што су:
-супер и мини маркети, дисконтне продавнице,
-специјализоване продавнице (нпр. за продају хране, пића, дувана, месаре,
рибарнице,пекаре, продавнице млечних и других производа),
-бензинске станице,
-стоваришта грађевинског, огревног и отпадног материјала,
-продавнице производа информационо-комуникационе технологије (нпр.
рачунара, софтвера, телекомуникационе опреме, мобилних телефона и слично),
-продавнице специјализоване за продају опреме за домаћинство (нпр. апарати за
домаћинство, намештај, подне и зидне облоге, метална роба, боје, текстилни
производи и друго),
-продавнице специјализоване за продају производа за културу и рекреацију (нпр.
књижаре, продавнице спортске опреме, продавнице канцеларијског материјала,
продавнице играчака и слично),
-продавнице одеће, одевне галантерије и крзна,
-продавнице обуће и предмета од коже,
-дрогерије (драгстори),
-продавнице козметичких и тоалетних производа (нпр. парфимерије),
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-цвећаре,
-продавнице за кућне љубимце,
-продавнице накита и сатова.
Члан 5.
Занатски објекти у смислу ове одлуке су:
1) Објекти у којима се пружају услуге старих и уметничких заната и домаће
радиности према Правилнику о одређивању послова, који се сматрају старим и
уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата
("Службени гласник РС", број 56/12),
2) Објекти у којима се пружају:
- обућарске, кројачке, сајџијске, сарачке, ковачке, златарске и сличне услуге,
- фризерске, козметичке, берберске,педикирске,маникирске и сличне услуге,
- сервисне услуге (поправке рачунара, предмета за личну употребу и употребу у
домаћинству, сервиси за поправку, одржавање, прање и сервиси за подмазивање
моторних возила, вулканизерске радње и сервиси за прање тепиха, остали
сервиси, видео клубови, дечије играонице и радионице и сличне сервисне
услуге).
Члан 6.
Објекти за приређивање игара на срећу су објекти у којима се организују игре и у
којима се учесницима, уз наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу,
стварима, услугама или правима, при чему добитак или губитак не зависи од
знања или вештине учесника у игри, него од случаја или неког неизвесног
догађаја.
Објекти за приређивање забавних игара су објекти у којима се организују 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 једну или више бесплатних игара исте врсте.
Члан 7.
Лица која обављају угоститељску делатност, односно делатности у трговинским,
занатским објектима и у објектима за приређивање игара на срећу и забавних
игара, дужни су да испуњавају услове у складу са прописима, којима се уређује
заштита од буке и прописима којима се уређује заштита животне средине.
Рад у објектима из става 1. овог члана, власници објеката морају организовати у
складу са законом, тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у
суседству.
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Узнемиравањем грађана из става 2. овог члана, сматра се ометање људи
емитовањем буке извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких
инструмената и других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким
изворима буке и звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих
мириса и др.
Власници, односно корисници (у даљем тексту: закупци) угоститељских објеката
и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу, морају организовати
рад тако да се не ремети кућни ред, јавни ред и мир и комунални ред.

II. РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКАТА

Члан 8.
Под радним временом у смислу ове одлуке, сматра се време у коме се у
објектима из члана 2-6. ове одлуке, може обављати делатност.
У случају када се у објектима у којима се обавља угоститељска делатност
организује пружање појединих угоститељских услуга (свадбе, матурске прославе
и сл.) другим лицима, организатори и лица која су у закупу тог простора дужни
су да се придржавају радног времена утврђеног овом одлуком.
Радно време почиње од момента када корисници услуге могу да уђу у објекте из
члана 2-6.ове одлуке.
Радно време се завршава у моменту када корисници услуге не могу да улазе у
објекте из става 3. овог члана.

Члан 9.
Лица која обављају угоститељску делатност или пружају угоститељску услугу,
лица која обављају занатске, трговинске и делатности приређивања игара на
срећу и забавних игара дужни су да у оквиру укупног трајања радног времена
(максималне дужине трајања радног времена), прописаног овом одлуком, утврде
његов временски распоред, почетак и завршетак, да утврђено радно време
истакну на јасан, несумњив и лако уочљив начин на главном улазу или другом
видном месту у објектима из члана 2-6. ове одлуке, као и да се придржавају
означеног радног времена, које може бити и краће од прописаног овом одлуком.
У објекту који је заштићено културно добро, подаци из става 1. овог члана могу
се истаћи унутар објекта или на другом прикладном месту, како би се обезбедила
заштита културног добра, у складу са законом којим се уређује заштита
културних добара.
У случају ванредних промена, прекида или другог облика привременог престанка
обављања делатности у објекту, обавештење о радном времену мора бити
истакнуто на главном улазу или другом видном месту објекта из става 1. овог
члана.
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III. РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 10.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће који се налазе у стамбеним зградама за
породично и вишепородично становање, у пословним зградама, на бензинским
станицама, на пловилима, и другим објектима, могу да почну са радом најраније
у 07,00 сати и могу да раде најдуже до 23,00 сата радним данима и недељом, а
петком и суботом до 01,00 сат наредног дана.
Баште и терасе угоститељских објеката, које су у функцији угоститељских
објеката из става 1. овог члана раде са почетком и завршетком радног времена
које је одређено за угоститељски објекат.
Иузетно, од одредбе става 2. овог члана у угоститељским објектима који раде у
оквиру продуженог радног времена из члана 11.став 1. ове одлуке, баште и терасе
могу да буду отворене до 24,00 сата.
Објекти брзе хране ("fast food"), који се налазе у пословним зградама, као и
киосци и бараке могу да раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата, с тим да у
периоду од 24,00 сата до 07,00 сати, могу да раде само њихови наткривени
шалтери или пултови.
Решење о продужењу радног времена у угоститељским објектима из става 1. овог
члана доноси надлежно Одељење уз сагласност Општинског веће општине
Сремски Карловци, у року од 30 дана од дана подношења писаног захтева.
Члан 11.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће, који се налазе у пословним и стамбено
пословним зградама и пловилима, могу да раде сваког дана најдуже до 03,00 сата
наредног дана, на основу решења о продужењу радног времена.
Решење о продужењу радног времена у угоститељским објектима из става 1. овог
члана доноси надлежно Одељење уз сагласност Општинског већа, у року од 30
дана од дана подношења писаног захтева.
Решење из става 2. овог члана доноси се најдуже на период од годину дана.
Лица која обављају угоститељску делатност, односно пружају угоститељску
услугу у угоститељским објектима за исхрану и пиће у пословним зградама, уз
захтев из става 2. овог члана прилажу употребну дозволу, као доказ да су
спроведене мере звучне заштите у објекту, решење о подобности објекта за
употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара, изјаву лица које
обавља угоститељску делатност, односно пружа угоститељску услугу у
угоститељским објектима за исхрану и пиће о минимално техничким условима за
уређење и опремање објекта, извештај о мерењу буке у животној средини коју
производе музички уређаји у објекту, извештај о коришћењу извора буке,
усклађен са граничним вредностима индикатора буке на отвореном простору у
одређеној акустичкој зони.
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Уколико је против привредног субјекта коме је продужено радно време у
угоститељском објекту, поднет захтев за покретање прекршајног поступка или је
издат прекршајни налог због прекорачења радног времена или дозвољеног нивоа
буке у угоститељском објекту, као и због ремећења јавног реда и мира, надлежно
Одељење ће донети решење о престанку важења права на продужено радно време
у угоститељском објекту.
У случају из става 4. овог члана привредни субјект не може да поднесе нови
захтев за издавање решења о продужењу радног времена у угоститељском објекту
из става 1. овог члана, у року од шест месеци од дана доношења решења о
престанку важења права.
Против решења из става 2. овог члана, привредни субјекти могу изјавити жалбу
Општинском већу, у року од осам дана од дана пријема решења.
Привредни субјекти дужни су да решење из става 2. овог члана држе у
угоститељском објекту.
Привредном субјекту против кога је у претходних 12 месеци пре подношења
захтева за издавање решења о продужењу радног времена у угоститељском
објекту из става 1. овог члана, више од два пута поднет захтев за покретање
прекршајног поступка или издат прекршајни налог због прекорачења радног
времена или дозвољеног нивоа буке у угоститељском објекту, или због ремећења
јавног реда и мира, одбиће се захтев за продужење радног времена.
Члан 12.
Изузетно, од одредби члана 10. ове одлуке, угоститељски објекти који се налазе
ван насељеног места (Стражилово, обала Дунава, и др.), могу да раде дуже од
прописаног радног времена утврђеног у члану 10. ове одлуке, о чему у сваком
појединачном случају одлуку доноси председник Општине Сремски Карловци.
Ван зоне становања-насељеног места, у смислу става 1. овог члана, сматрају се
подручја која одговарајућим планским актом нису предвиђена за стамбену
изградњу и у свом окружењу немају изграђене стамбене објекте.

Члан 13.
Радно време угоститељских објеката, у случају организовања забава затвореног
типа (рођендани, свадбе, матурско вече, годишњица матуре) може се продужити
до 02,00 часа уз писмено одобрење председника Општине Сремски Карловци или
начелник Општинске управе.
Власници објекта дужни су да организовање забаве затвореног типа из става 1.
овог члана пријаве Полицијској управи у Сремским Карловцима.
У захтеву за продужење радног времена власници објеката из става 1. овог члана,
потребно је да наведу датум одржавања музичког програма уживо и податке о
извођачу музичког програма и исте подносе најкасније 5 дана пре датума за који
им је продужење потребно.
Уз захтев из претходног става овог члана, власник објекта из става 1. овог члана
треба да приложи:
1. Решење о регистрацији угоститељске делатности издато од Агенције за
привредне регистре, и

6

Службени лист Општине Сремски Карловци, 21/2018
2. Акт заштите од пожара (да су обезбеђени услови за сигурну евакуацију
лица у случају пожара и уређаји и средства за гашење од пожара).
Одобрење о продужетку радног времена важи само за одржавање музичког
програма уживо дана наведеног у одобрењу. Уколико се из било којих разлога
откаже одржавање музичког програма уживо, одобрење престаје да важи, а
власник угоститељског објекта дужан је да се придржава радног времена из члана
10. ове одлуке.
Продужење радног времена неће бити одобрено угоститељским објектима који
буду означени у Извештају Полицијске управе Сремски Карловци као објекти у
којима често долази до нарушавања јавног реда и мира, што даје негативну слику
о укупном безбедносном стању на територији Сремских Карловаца.

Члан 14.
У угоститељским објектима у којима се обавља више различитих угоститељских
делатности, утврђује се радно време посебно за сваку угоститељску делатност, у
складу са одредбама ове одлуке.
Члан 15.
За лица која обављају угоститељску делатност ван угоститељског објекта или у
покретном објекту, који се премешта из једног места у друго сопственим погоном
или вучом, важи радно време из члана 11. став 1. ове одлуке.
Лица која повремено пружају угоститељске услуге на пригодним прославама и
другим јавним манифестацијама морају да се придржавају њиховог радног
времена.
Члан 16.
Радно време угоститељских објеката за исхрану и пиће, који се налазе на
железничкој станици и у супер маркетима, одређује се у складу са радним
временом железничке станице или супер маркета.
Члан 17.
У дане новогодишњих празника (31.децембар, 1.јануар и 13.јануар) радно време
свих угоститељских објеката за исхрану и пиће је неограничено.

Члан 18.
Председник општине Сремски Карловци или лице које он овласти у оправданим
случајевима (међународни скупови, конгреси, спортске и друге манифестације од
значаја за Сремске Карловце), када се очекује већи прилив туриста у Сремске
Карловце, може да одобри другачији распоред, почетак и завршетак радног
времена угоститељских објеката.
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Члан 19.
У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, епидемија, елементарне
непогоде и слично), Општински штаб за ванредне ситуације или други надлежни
орган у складу са законом, може својим актом другачије уредити распоред,
почетак и завршетак радног времена угоститељских објеката.
Члан 20.
Измењени распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских
објеката, у складу са чланом 18. ове одлуке, власници-закупци угоститељских
објеката морају истаћи на главном улазу, најмање три дана пре његове примене, а
у складу са чланом 19. ове одлуке, најкасније на дан почетка примене акта
Општинског штаба за ванредне ситуације или другог надлежног органа у складу
са законом, и морају се придржавати тако назначеног радног времена у свом
пословању.
Члан 21.
Власници угоститељских објеката могу утврдити почетак и завршетак радног
времена тако да оно буде краће од прописаног радног времена односно
угоститељски објекти могу да не раде један или више дана у недељи, као и у дане
верских и државних празника, а власници –закупци угоститељских објеката су
дужни да истакну обавештење о томе, у складу са чланом 9. став 1. ове одлуке.
Члан 22.
Угоститељски објекти и припадајући простор, који служе за обављање
угоститељске делатности или пружање угоститељске услуге морају бити
испражњени од корисника услуга и других лица, која нису запослена, односно
радно ангажована лица од стране привредног субјекта, у року од 30 минута од
времена које је одредбама ове одлуке утврђено као завршетак радног времена.
Члан 23.
Руководилац угоститељског објекта који послује у оквиру привредног друштва
или другог правног лица, угоститељ предузетник, физичко лице или лице које
они писаним путем овласте морају да буду присутни у угоститељским објектима
из чл. 2. и 3. ове одлуке, на почетку и на завршетку радног времена, и у времену
утврђеном у члану 22. ове одлуке.
Уколико се након истека утврђеног времена из члана 22. ове одлуке у
угоститељском објекту затекну лица, која нису запослена у њему или радно
ангажована, и уколико се настави са емитовањем забавног или другог програма,
односно са пружањем услуга, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног
времена.
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IV. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА У УГОСТИТЕЉСКИМ
ОБЈЕКТИМА
Члан 24.
У угоститељским објектима који се налазе у непосредној близини стамбених
зграда, у којима се изводи музички програм уживо или путем уређаја за
репродукцију аудио-видео програма, програм може да се изводи сваког дана до
23.00 сата, петком и суботом до 01.00 сата следећег дана.
Приређивање музичког програма, односно емитовање музике није дозвољено пре
08,00 часова, као и у време поподневног одмора од 16,00 до 18,00 сати.
Под појмом „у непосредној близини“ сматра се удаљеност до 20 метара од
најближе стамбене зграде.

Изузетно, од става 1. овог члана дозвољено је извођење или емитовање музике
дуже од прописаног времена у угоститељским објектима (ноћни клубови, барови,
дискотеке и сл.) који имају адекватну изолацију од буке, у складу са важећим
прописима, чија чујност не продире на отворени простор, осим оних који се
налазе у стамбеним зградама и густо насељеним деловима Општине Сремски
Карловци уз претходну сагласност и налаз надлежног стручног органа односно
организације.
Испуњеност услова у погледу изолације од буке утврђује стручна организација за
мерење буке која поседује решење надлежног Министарства Републике Србије о
испуњењу услова за обављање делатности мерења буке.
У угоститељским објектима и на тераси испред угоститељског објекта може се
изводити:
1. „жива“ музика са електричним озвучењем,
2. „жива“ музика без електричног озвучења,
3. механичка музика путем аудио и видео уређаја и других сличних уређаја
(радио и ТВ апарати, касетофони, музички стубови, џубокси, и сл.).
Извођењем или емитовањем музике у угоститељским објектима и на терасама
угоститељског објекта не сме се прекорачити највиши дозвољени ниво буке и
нарушавати-реметити јавни ред и мир.
Приређивање музичког програма, односно емитовање музике на отвореном
простору дозвољено је до јачине акустичне музике, без озвучења, а у самом
угоститељском објекту на собној јачини, у складу са прописима о заштити од
буке.
Емитовањем музике или звукова на отвореном сматра се и пуштање музике из
угоститељског објекта, на ком су отворени врата и прозори.

V. РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 25.
Занатским објектима утврђује се максимално радно време и то тако да могу да
раде сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сати и да својом радом не узнемиравају
грађане.
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Трговинским објектима утврђује се максимално радно време и то тако да могу да
раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сати.
Власници-закупци трговинских и занатских објеката дужни су да у оквиру
максимално и минимално утврђеног радног времена, одреде трајање и распоред
свог радног времена и истакну га у складу са одредбом члана 9.ове одлуке.
Трговински објекти који се налазе унутар Зелене пијаце, своје радно време
усклађују са радним временом пијаце.
Лица која обављају трговину односно обављају услуге привременог или
повременог карактера, на традиционалним манифестацијама, као што су
изложбе, фестивали и друге манифестације на којима се у склопу културних,
музичких, спортских и других друштвених активности продаје одређена роба,
морају да се придржавају радног времена изложбе, односно манифестације.
Бензинске станице, у оквиру максимално утврђеног радног времена из става 2.
овог члана, морају да раде најмање у времену од 07,00 сати до 20,00 сати сваког
дана.
Радно време продавница које се налазе на железничкој станици, одређује се у
складу са радним временом станице.
Члан 26.
Трговински и занатски објекти могу бити отворени недељом и у дане државних и
других празника.
Писано обавештење о нерадним данима треба да буде истакнуто на видном месту
објекта, најмање три дана пред нерадног дана.

VI. РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И
ЗАБАВНИХ ИГАРА

Члан 27.
Објектима из члана 6.ове одлуке утврђује се максимално радно време и то тако
да могу да раде сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сати.

Члан 28.
Објекти за приређивање игара на срећу и објекти за приређивање забавних игара
могу бити затворени недељом и у дане државних и других празника, у складу са
законом и одредбама ове одлуке.
Писано обавештење о нерадним данима треба да буде истакнуто на видном
месту објекта, најамње три дана пред нерадног дана.
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VII.НАПУШТАЊЕ ОБЈЕКАТА НАКОН ИСТЕКА РАДНОГ ВРЕМЕНА И
ПРИСУСТВО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ РАДНОГ
ВРЕМЕНА
Члан 29.
Истеком утврђеног радног времена трговински и занатски објекти и објекти за
приређивање игара на срећу и забавних игара и припадајући простор, који служи
за обављање делатности морају бити испражњени од купаца робе и корисника
услуга и других лица, која нису запослена, односно радно ангажована лица од
стране привредног субјекта.
Купци, односно корисници услуга, који се затекну у објектима из става 1. овог
члана у моменту истека утврђеног радног времена, имају право да заврше
започету куповину или обаве започету услугу.
Члан 30.
Одговорно лице за трговински и занатски објекат или објекат за приређивање
игара на срећу и забавних игара, који послује у оквиру привредног друштва или
другог правног лица, односно предузетник или лице, које они писаним путем
овласте, морају да буду присутни на почетку и на крају радног времена.
У време одређено као време завршетка радног времена трговинских објеката,
занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара
могу бити присутна само запослена лица и корисници услуга, односно купци
робе, који су у објекат ушли до рока одређеног за завршетак радног времена.

VIII. ЗАБРАНЕ

Члан 31.
У угоститељским објектима, објектима за приређивање игара за забаву и игара на
срећу, односно трговинским објектима регистрованим за промет алкохолних пића
није дозвољена продаја алкохолних пића малолетним лицима.
Члан 32.
Правна лица и предузетници, који обављају угоститељску и трговинску
делатност, дужни су да истакну ознаку да није дозвољена продаја алкохолних
пића малолетним лицима.
Ознака се истиче на видном месту у просторији или делу простора објекта у
којем се врши промет алкохолних пића.
Ако се промет алкохолних пића врши у киоску или сличном монтажном објекту,
продајом ових производа преко шалтера, ознака из става 1. овог члана, поставља
се на видно место изнад или поред шалтера.
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Члан 33.
Правним лицима и предузетницима, који обављају делатност малопродаје
дуванских производа, забрањује се продаја дуванских производа малолетним
лицима.
Члан 34.
Правна лица и предузетници, који обављају делатност малопродаје дуванских
производа, дужни су да истакну упозорење о забрани продаје дуванских
производа малолетним лицима, на начин и у облику прописаном посебним
прописом.
IX. НАДЗОР
Члан 35.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за комунално стамбене
послове и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке врши службена лицаинспектори Одељења за инспекцијске послове у сарадњи са Полицијском
управом Општине Сремски Карловци.
Уколико надлежни инспектори, у поступку вршења инспекцијског надзора уоче
повреду прописа из надлежности другог инспекцијског органа, обавестиће одмах
о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски орган.
Власници угоститељских, трговинских, занатских објеката и објеката за
приређивање игара за забаву и игара на срећу дужни су да омогуће инспекцијски
надзор у објекту.
Власници објеката на које се ова одлука односи, дужни су да инспекторима из
става 2. овог члана, омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна
документа и да у року који надлежни инспектор одреди изврше дати налог или
наредбу.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
правна лица ако комуналном инспектору, односно инспектору за заштиту
животне средине не омогуће инспекцијски надзор у објекту, ометају у вршењу
контроле или не ставе на увид потреба документа или не изврше дати налог или
наредбу (чл. 35. став 4. и 5.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 до 150.000,00 динара.
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Члан 37.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој одлуци,
2. објекти почну са радом пре или раде дуже од максималног радног
времена, утврђеног одредбама ове одлуке,
3. не истакне распоред, почетак и завршетак радног времена односно ако
се не придржава означеног радног времена објеката у складу са чланом
9, 25, 31. и 32.ове одлуке,
4. по истеку утврђеног радног времена не испразни угоститељски објект и
припадајући простор, трговински и занатски објекат и објекат за
приређивање игара на срећу и забавних игара од купаца робе и
корисника услуга и других лица, која нису запослена, односно, радно
ангажована лица (чл.22.и 29.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
код предузетника новчаном казном у износу од 5.000,00 до 100.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 10.000,00 до 200.000,00 динара.
Члан 38.
Новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај
лица која обављају угоститељску делатност, односно делатности у трговинским,
занатским објектима и у објектима за приређивање игара на срећу и забавних
игара (власници-закупци објеката) ако организују рад супротно одредбама чл.7.
став 2. и став 5. ове одлуке.
Члан 39.
Новчаном казном од 10.000,00 до 300.000,00 динара казниће се за прекршај
организатори и власници- закупци угоститељских објеката односно лица која
обављају угоститељску делатност ако се не придржавају радног времена
утврђеног у члану 8. став 2., члану 13. став 1. и став 5., члану 15., члану 16.ове
одлуке.
Члан 40.
Новчаном казном од 10.000,00 до 300.000,00 динара казниће се за прекршај лица
која обављају угоститељску делатност односно пружају угоститељске услуге и
власници-закупци угоститељских објеката акo у угоститељском објекту раде
дуже од радног времана одређеног у члану 11. став 1. или не држе решење из
члана 11. став 2. ове одлуке.

Члан 41.
Новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00 динара казниће се за прекршај
власници-закупци угоститељских објеката, односно одговорно лице за
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трговински и занатски објекат или објекат за приређивање игара на срећу и
забавних игара ако:
1.измењени распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских
објеката не истакну у складу са члановима 20. и 21. ове одлуке,
2. се у угоститељском објекту изводи музички програм супротно члану
24. ове одлуке,
3. лица из члана 23. став 1. и 30. став 1. ове одлуке не буду присутна у
угоститељском објекту, односно трговинском, занатском или објекту за
приређивање игара на срећу и забавних игара на почетку и на крају радног
времена.
Члан 42.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1. не истакне обавештење, распоред или измењени распоред односно
почетак и завршетак радног времена трговинских и занатских објеката у
складу са чланом 25. и 26.ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
код предузетника новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара.
Члан 43.
Власници-закупци трговинских објеката казниће се новчаном казном од
10.000,00 до 200.000,00 динара ако не истакну обавештење о распореду, почетку
и завршетку радног времена у случајевима из чл. 25. и 26. став 2.ове одлуке.
Члан 44.
Власници односно закупци објеката за приређивање игара на срећу и забавних
игара казниће се новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00 динара у случају
ако не истакну обавештење у складу са чланом 25. и 26. став 2.ове одлуке.
Члан 45.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице из чл. 35-38.ове одлуке ако:
1.продаје,услужује и поклања алкохолна пића, дуванске производе као и
пиротехничке производе малолетним лицима (члан 31. и члан 33.),
2.не истакне упозорење о забрани продаје алкохолних пића малолетним
лицима (члан 32.),
3.не истакне упозорење о забрани продаје дуванских производа малолетним
лицима (члан 34.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
код предузетника новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 10.000,00 до 100.000,00 динара.
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Новчаном казном од 5.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај лице
које пружа услуге исхране и точења пића или организовањa забавних игара ако
се не придржава радног времена утврђеног у члановима 10-19. и чл.27. ове
одлуке.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 46.
Власници објеката из члана 1. ове одлуке, дужни су да ускладе своје радно време
са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 47.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену
угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији Општине
Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“, број 11/02,
3/03, 3/05, 4/05, 4/06, 11/06 и 13/09).

Члан 48.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Сремски Карловци“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Број: 332-9/2018-I/1
Дана: 21.јуна 2018. године
Сремски Карловци
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