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КОНТРОЛНА ЛИСТА ИЗ ОБЛАСТИ   РАДНОГ   
ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И 
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ПАНЧЕВА

на основу  ЗАКОНА О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ 
(„Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 др. закон) и 

ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, 
ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА  („Сл. лист града 
Панчева“, бр. 18/15)

Редни 
број ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЕ У НАДЗОРУ Број 

повреда

1. ЗАКОН О ОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 др. 
закон)

1.1. Чл. 32. Став 1. тачка 16. ЗЛС
1. Скупштина општине, у складу са законом прописује радно време угоститељских, 
трговинских и занатских објеката.

2. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОПИСУЈЕ И БЛИЖЕ ОДРЕЂУЈЕ 
РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ 

ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА  („Сл. лист града Панчева“, 
бр. 18/15)

2.1. Чл. 3. Одлуке

   Угоститељским објектима у смислу ове одлуке сматрају се:

1. угоститељски објекат за смештај, односно хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, 
туристичко  насеље,  апартманско  насеље,  камп,  пансион,  хостел,  преноћиште, 
одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, 
ловачка  кућа,  ловачка  колиба  и  други  објекти  за  пружање  услуга  смештаја 
независно од назива под којим послују (коначиште,  хан,  конак,  етно кућа,  вила, 
кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и др.);
2. угоститељски објекат за исхрану и пиће, односно ресторан, кафана, бар, објекат 
брзе хране, покретни објекат и други објекти (гостионица, крчма, коноба, механа, 
национална кућа,  чарда,  ресторан домаће кухиње, таверна,  кафетерија,  пицерија, 
печењара,  грил,  ћевабџиница,  рибљи грил,  пилећи грил,  роштиљница,  пивница, 
кафе-посластичарница,  палачинкарница,  кафе,  чајџиница,  бифе,  бистро,  биртија, 
аперитив бар, кафе бар, коктел бар, сендвич бар, салат бар, експресо бар, снек бар, 
ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар и др.);
3. кетеринг објекат, односно угоститељски објекат у којем се припрема храна, пиће 
и напици ради услуживања и потрошње на другом месту. Тровинским објектима у 
смислу ове одлуке сматрају се трговински формати и то:
4.  неспецијализовани  трговински  формати  (трговина  на  мало  претежно 
прехрамбеног  асортимана  и  трговина  на  мало  претежно  непрехрамбеног 
асортимана);
5. специјализоване продавнице (специјализоване продавнице хране, пића и дувана, 
као  што  су:  продавнице  воћа  и  поврћа,  месаре,  рибарнице,  пекаре,  продавнице 
пића,  продавнице  млечних  производа  и  остале  специјализоване  прехрамбене 
продавнице;  бензинске  станице;  продавнице  производа  информационо-
комуникационе  технологије;  продавнице  специјализоване  за  продају  опреме  за 
домаћинство;  продавнице  специјализоване  за  продају  производа  за  културу  и 
рекреацију  (нпр.  књижаре,  продавнице  спортске  опреме,  продавнице 
канцеларијског материјала, продавнице играчака и сл.); продавнице одеће, одевне 
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галантерије  и  крзна;  продавнице  обуће  и  предмета  од  коже;  продавнице 
козметичких  и  тоалетних  производа;  цвећаре;  продавнице  за  кућне  љубимце; 
продавнице  накита  и  сатова;  Second  hand  shop  продавнице  у  којима  се  обавља 
трговина на мало половним непрехрамбеним производима и друго;
6. посебни трговински формати (трговински тентар)

   Занатски објекти у смислу ове одлуке су:

1. објекти у којима се пружају услуге уметничких и старих заната и домаће 
радиности;
2. објекти у којима се пружају личне услуге, као што су услуге одржавања и 
оправке моторних возила и мотоцикала, оправке радио и тв апарата, електричних 
уређаја, услуге одржавања, оправки биро и сличних машина, фризерски и други 
третмани за улепшавање и слично.

3. РАДНО ВРЕМЕ

3.1. Чл. 5. Одлуке
1. Угоститељски објекти за смештај дужни су да раде у времену од 00,00 до 24,00 
сата. 
    Угоститељски објекти за исхрану и пиће могу да раде максимално у времену од 
07,00 до 24,00 сата, а петком, суботом и уочи другог нерадног дана, максимално у 
времену од 07,00 до 02,00 сата наредног дана. 
    Кетеринг објекти могу да раде максимално у времену од 00,00 до 24,00 сата.
    Угоститељски објекти за исхрану и пиће који се налазе у оквиру објеката 
породичног и вишепородичног становања могу да буду отворени максимално до 
24,00 сата и не могу продужавати радно време. 
    Ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар могу да раде максимално у 
времену од 22,00 до 04,00 сата наредног дана, с тим да делатност обављају 
искључиво у затвореном простору са затвореним прозорима и вратима.

3.2. Чл. 8. Одлуке
1. Трговински објекти могу да раде у времену од 00,00 до 24,00 сата.
    Трговински објекти у којима се обавља трговина на мало претежно прехрамбеног 
асортимана, као и специјализоване продавнице хране дужне су да раде радним 
даном минимално 7 сати у оквиру временског интервала од 06,00 до 20,00 сати, у 
једнократном или двократном радном времену.

3.3. Чл. 9. Одлуке
1. Бензинске станице дужне су да раде сваког радног дана и суботом минимално у 
времену од 06,00 до 20,00 сати, а бензинске станице на излазима из града Панчева 
дужне су да раде сваког дана у времену од 00,00 до 24,00 сата.

3.4. Чл. 10. Одлуке
1. У трговинским објектима забрањена је продаја алкохолних пића у времену од 
24,00 до 06,00 сати.
    Обавештење о времеском ограничењу продаје алкохолних пића мора да буде 
истакнуто на видном месту у објекту.

3.5. Чл. 11. Одлуке
1. Пијаце су дужне да раде у периоду од 01. априла до 31. октобра у времену од 
06,00 до 19,00 сати, а у периоду од 01. новембра до 31. марта у времену од 07,00 до 
17,00 сати.

3.6. Чл. 12. Одлуке
1. Занатски објекти могу да раде у времену од 00,00 до 24,00 сата.
    Занатски објекти дужни су да раде радним даном минимално 7 сати у оквиру 
временског интервала од 06,00 до 20,00 сати, у једнократном или двократном 
радном времену.

3.7. Чл. 13. Одлуке
1. Одговорно лице или лице које оно овласти у привредном субјекту и другом 
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правном лицу дужно је да буде присутно у објекту на почетку и на крају радног 
времена.
    Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од 30 минута од завршетка радног 
времена објекта ослободи објекат од присуства лица која нису запослена у њему.
    Уколико се после истека рока из става 2. овог члана у објекту затекну лица која у 
њему нису запослена, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.

3.8. Чл. 15. Одлуке
1. На дан државног и верског празника када се не ради један дан, дежурни 
трговински објекти у којима се обавља трговина на мало претежно прехрамбеног 
асортимана, као и дежурне специјализоване продавнице хране (у даљем тексту: 
продавнице прехрамбених производа), дужне су да раде минимално у времену од 
07,00 до 11,00 сати.
    На дан државног и верског празника када се не ради два дана, првог нерадног 
дана продавнице прехрамбених производа могу да буду затворене, а другог 
нерадног дана су дежурне трговинске продавнице прехрамбених производа дужне 
да раде минимално у времену од 07,00 до 11,00 сати.
    На дан државног и верског празника када се не ради више од два дана, 
продавнице прехрамбених производа могу да буду затворене први дан, а другог 
дана су дежурне продавнице прехрамбених производа дужне да раде минимално
у времену од 07,00 до 11,00 сати, а осталих дана дужне су да раде све продавнице 
прехрамбених производа, осим на први дан Васкрса када све продавнице 
прехрамбених производа могу да буду затворене.
    Одлуку о дежурству у дане државних и верских празника доноси привредни 
субјект који обавља делатности из става 1. овог члана.
    Одлуку о дежурству у дане државних и верских празника из става 1. овог члана 
привредни субјект доставља организационој јединици Градске управе града 
Панчева надлежној за послове привреде.
    У случају потребе да се обезбеди довољан број дежурних продавница 
прехрамбених производа, Градско веће града Панчева може и друге продавнице
прехрамбених производа одредити за дежурне, на предлог организационе јединице 
Градске управе града Панчева надлежне за послове привреде.
    Продавнице прехрамбених производа дужне су да писано обавештење о 
нерадним данима и радном времену у оквиру дежурства истакну на видном месту у 
објекту најмање три дана пре нерадног дана.

3.9. Чл. 18. став 1. тачка 1. Одлуке
1.  Да ли се привредно друштво или друго правно лице, одговорно лице у правном 
лицу и предузетник придржавају одредаба те не одређују радно време супротно 
одлуци?

□да □не

3.10. Чл. 18. став 1. тачка 2. Одлуке
1.  Да ли се привредно друштво или друго правно лице, одговорно лице у правном 
лицу и предузетник придржавају одредаба те не почињу са радом пре или раде 
дуже од радног времена утврђеног у одлуци у распореду, почетку и завршетку 
радног времена коју доноси привредни субјекат или друго правно лице?

□да □не

3.11. Чл. 18. став 1. тачка 3. Одлуке
1.  Да ли привредно друштво или друго правно лице, одговорно лице у правном 
лицу и предузетник извршава своје обавезе из чл. 2. став 4. и 5., чл. 5. став 1. и 5., 
чл. 8. став 2., чл. 9., чл. 10., чл. 11., чл. 12. став 2., чл. 13. и чл. 15.?

□да □не

СВЕУКУПНИ БРОЈ ПОВРЕДА ПРОПИСА:

НЕМА ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОВРЕДА ПРОПИСА:



4 КЛ10-РВ

Табела са дефинисаним распонима поена.
Ред.
број.

СТЕПЕН 
РИЗИКА БРОЈ БОДОВА У НАДЗОРУ

1. НЕЗНАТАН
2. НИЗАК
3. СРЕДЊИ
4. ВИСОК
5. КРИТИЧАН

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ                                                             КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

  _____________________________                                         ____________________________


