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На основу члана 4. Одлуке о изменама Одлуке о 

радном времену трговинских, угоститељских и занатских 
објеката (''Службени лист општине Бор'', бр. 20/10), 
Комисија за прописе Скупштине општине Бор, на 
седници одржаној 22.12.2010. године, утврдила је 
пречишћен текст Одлуке о радном времену трговинских, 
угоститељских и занатских објеката. 
 Пречишћен текст Одлуке о радном времену 
трговинских, угоститељских и занатских објеката 
обухвата: 
 

1. Одлуку о радном времену трговинских, 
угоститељских и занатских објеката (''Службени лист 
општина'',  бр. 11/05) из ове одлуке, у пречишћени текст 
није унет члан  члан 17. који гласи: ''Ова одлука ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општина.'';  
 

2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
радном времену трговинских, угоститељских и занатских 
објеката (''Службени лист општина'',  бр. 15/05), из ове 
одлуке у пречишћени текст није унет члан 3. који гласи: '' 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службени лист општина.''; 

 
3. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

радном времену трговинских, угоститељских и занатских 
објеката (''Службени лист општина'',  бр. 13/06) из ове 
одлуке у пречишћени текст није унет члан 3. који гласи: '' 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службени лист општина.''; 
 

4. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 
радном времену трговинских, угоститељских и занатских 
објеката (''Службени лист општина'',  бр. 19/06) из ове 
одлуке у пречишћени текст није унет члан 2. који гласи: '' 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службени лист општина.''; 

 
5. Одлуку о изменама Одлуке о радном времену 

трговинских, угоститељских и занатских објеката 
(''Службени лист општина'',  бр. 12/07) из ове одлуке у 
пречишћени текст није унет члан 2. који гласи:'' Ова 
одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службени лист општина.''; 

 
6. Одлуку о изменама Одлуке о радном времену 

трговинских, угоститељских и занатских објеката 
(''Службени лист општине Бор'',  бр. 5/2010) из ове 
одлуке у пречишћени текст није унет члан 4. који гласи:'' 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службени лист општина.''; 

 
7. Одлуку о изменама Одлуке о радном времену 

трговинских, угоститељских и занатских објеката 
(''Службени лист општине Бор'',  бр. 20/2010) из ове 
одлуке у пречишћени текст није унет члан 4. који гласи:'' 
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен 
текст Одлуке о радном времену трговинских, 

угоститељских и занатских објеката.''; члан 5. који гласи: 
'' Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службени лист општина.''. 

 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР 

 
    ПРЕДСЕДНИК, 
Добрица Ђурић, с.р. 
 

О Д Л У К У 
о радном времену трговинских, угоститељских и  

занатских објеката 
(пречишћен текст) 

 
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом oдлуком утврђује се распоред, почетак и 
завршетак радног времена обављања трговинске, 
угоститељске и занатске делатности на територији 
општине Бор. 

Члан 2. 
 Привредно друштво и радње које обављају 
трговинску, угоститељску и занатску делатност дужни су 
да утврде радно време својих објеката у складу са овом 
одлуком. 
 Распоред, почетак и завршетак радног времена 
мора бити истакнут на видљив и уочљив начин на улазу 
или другом погодном месту пословног објекта. 
 Привредно друштво и радње из става 1. овог 
члана, могу утврдити радно време посебно за летњи, а 
посебно за зимски период. 
 Летњи период обухвата време од 01. априла до 
30. септембра, а зимски од 01. октобра до 31. марта. 
 
II – РАДНО ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА ТРГОВИНСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 3.  
 Радно време трговинских и занатских радњи 
које су регистроване искључиво и само за производњу и 
продају хлеба, пецива, брзе хране и пица може се 
утврдити у трајању од 00,00 до 24,00 часа. 
 Недељом и за време државних и верских 
празника радно време у објектима из претходног става 
утврђује се, у најкраћем трајању од 4 часа, и може почети 
најраније у 06,00 часова. 

Члан 4. 
 Радно време у објектима за промет на мало 
непрехрамбених производа може почети најраније у 
07,00 часова и трајати најдуже до 21,00 час. 
 Радно време у објектима из става 1. може се 
утврдити као једнократно или двократно. 
 Објекти из става 1. овог члана, могу радити 
недељом, државним и верским празником као и објекти 
из члана 3. ове одлуке. 
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Члан 5.  
 Радно време у објектима за промет на велико 
може почети најраније у 07,00 часова и трајати до 17,00 
часова. 
 
III – РАДНО ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА 
УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 6.  
 Радно време у радне дане у свим врстама 
угоститељских објеката може почети најраније у 06,00 
часова и трајати најдуже до 23,00 часа, осим ноћних 
барова, диско барова, дансинг барова и кабаре барова 
чије се радно време може утврдити у времену од 06,00 до 
02,00 часова наредног дана,  с тим што се у објектима за 
смештај мора обезбедити сталан пријем гостију. 
           У дане викенда ( петак на суботу и субота на 
недељу) радно време из става 1. овог члана у свим 
врстама угоститељских објеката може почети најраније у 
06,00 часова и трајати најдуже до 01,00 часа, наредног 
дана, осим ноћних барова, диско барова, дансинг барова 
и кабаре барова чије се радно време може утврдити у 
непромењеном времену  од 06,00 до 02,00 часова 
наредног дана. 
           Радно време ноћних барова, диско барова, дансинг 
барова и кабаре барова који се налазе у колективним 
стамбеним објектима може се утврдити од 06,00 до 24,00 
часа. 
 У угоститељским објектима који имају баште, 
терасе и сл. просторе не може се на отвореном емитовати 
музика и изводити забавни програм након 23,00 часа 
радним даном, а у дане викенда (петак и субота), 
државних и верских празника и у периоду од 1. јула до 
31. августа, након 24,00 часа. 
  

Члан 7. 
 Радно време у угоститељским објектима може 
бити и краће од радног времена утврђеног чланом 6. ове 
одлуке, уколико је то потребно због усклађивања радног 
времена запослених са законом прописаним трајањем 
радне недеље. 

Члан 8. 
 Радно време у свим врстама угоститељских 
објеката,  за време прослава Нове године и то: 31.12. на 
01.01. и 01.01. на 02.01., као  и  13.01. на 14.01.) може да 
траје и дуже од радног времена утврђеног чланом 6. ове 
одлуке, али не дуже од 05,00  часова. 
 

Члан 9.  
 Радно време у објектима за приређивање 
забавних игара без пружања угоститељских услуга, може 
бити од 08,00 до 23,00 часа. 
 
IV – РАДНО ВРЕМЕ ОБАВЉАЊА ЗАНАТСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 10.  
 Радно време у занатским објектима може се 
утврдити као једнократно или двократно, са најдужим 
трајањем до 21,00 час, 
 Предузећа и радње из става 1. овог члана 
утврђују своје радно време у складу са потребама 
грађана, с тим да се дужина радног времена усклади са 
законом прописаним трајањем радне недеље за запослене 
раднике. 
 Изузетно, радно време у занатским објектима 
може се утврдити са дужим трајањем, уз сагласност 
надлежног општинског органа, али не дуже од 24,00 часа. 
 Занатски објекти који се налазе у колективним 
стамбеним зградама могу најраније отпочети са радом у 
05,00 часова, уз сагласност надлежног општинског 
органа. 

Члан 11. 
 Изузетно, од одредаба члана 3. до 10. ове 
одлуке, надлежни општински орган у случају 
проглашења опште несташице електричне енергије и 
увођења мера штедње електричне енергије, као и због 
наступања поремећаја на тржишту услед недостатка 
одређених врста роба и недостатка енергетских горива, 
усклађује радно време са мерама за превазилажење 
одређеног стања. 
 Када, због наступања елементарних и других 
већих непогода, није могуће обављати поједине 
делатности из члана 1. ове одлуке, исте се неће обављати 
док такве околности трају о чему одлучује надлежни 
општински орган 
 
V – НАДЗОР  

Члан 12.  
 Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке 
врши Општинска комунална инспекција. 
 
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13.  
 Новчаном казном у износу од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
 1. не утврди радно време у складу са овом 
одлуком и не истакне распоред, почетак и завршетак 
радног времена на видљив и уочљив начин на улазу или 
другом погодном месту (члан 2. Одлуке); 
 2. делатност којом се бави не обавља у време 
утврђено овом одлуком (члан 3. став 2.;  чл. 4; чл. 5; чл. 
6; став 1., чл. 9. и чл. 10.); 
 3. емитује музику и изводи забавни програм на 
отвореном (баште, тереса, и сл.) после утврђеног времена 
(члан 6. став 2.); 
 4. обавља угоститељску делатност дуже од 
утврђеног радног времена, без одобрења Општинске 
управе Бор (чл. 8.); 
 5. утврди радно време у занатском објекту у 
дужем трајању од прописаног, без сагласности 
надлежног општинског органа (чл. 10. став 3.); 

6. ако отпочне са радом пре 05,00 часова, 
односно без сагласности надлежног општинског органа, а 
објекат се налази у колективној стамбеној згради (чл. 10 
ст. 4.). 
 За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 5.000 динара до 75.000 динара. 
 

Члан 14.  
 За прекршаје из чл. 13. ове одлуке казниће се 
предузетник новчаном казном у износу од 5.000 до 
250.000 динара. 
 
VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15.  
 Предузећа и радње које обављају трговинску, 
угоститељску, занатску делатност или пружају личне 
услуге грађанима на територији општине Бор дужни су 
да, у року од 7 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, 
ускладе радно време својих објеката са одредбама ове 
одлуке. 

Члан 16.  
 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о радном времеу предузећа и радњи у одређеним 
делатностима на територији општине Бор (''Службени 
лист општина''  бр. 2/96, 4/96, 7/99, 19/01 и 11/02). 
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Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 
бр.129/07) , члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'' бр. 54/09 и 73/2010) и члана 28. 
Одлуке о буџету општине Бор  за 2010. годину 
(''Службени лист општинe Бор» бр.5/2010, 9/2010, 
12/2010 и 20/2010), у поступку извршења буџета донео је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010, 12/2010 и 20/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од 3.309.000,00 динара за покриће 
извршних судских решења а у вези уједа паса 
луталица(на основу члана 1. Одлуке о преносу 
неутошених средстава са одговарајућих апропријација у 
текућу буџетску резерву 401-1098/2010-II-01). 

За износ средстава од  3.309.000,00 динара 
смањује се план  позиције број 19-Текућа резерва, који 
уместо затечених «3.409.000,00» динара, износи 
«100.000,00» динара, а повећава се план позиције број 15 
за економскоу класификацију 483-“Новчане казне и 
пенали по решењу судова и судских тела ”,  у оквиру 
раздела 1-«Скупштина општине Бор, председник 
општине и Општинско веће », функције 110-„Извршни и 
законодавни органи,фискални и спољни послови“  и 
уместо затечених «33.587.915,00 » динара износи 
“36.896.915,00” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

 
II 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 
 

III 
Решење доставити: Одељењу за финансије 

општинске управе, Управи за трезор и архиви. 
 

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401-1099/2010-II 
У Бору, 31. децембар 2010. године   
   

     Председник Општине Бор 
                       Небојша Виденовић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

390 
Председник општине Бор, на основу члана 44.  

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' 
бр.129/07), члана 69. става 3 Закона о буџетском систему 
(''Службени гласник РС'' бр.54/09 и 73/2010) и  члана 28. 
Одлуке о буџету општине Бор  за 2010. годину 
(''Службени лист општинe Бор'' бр. 5/2010, 9/2010, 
12/2010 и 20/2010), у поступку извршења буџета донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
I 

Из средстава утврђених  Одлуком о буџету 
општине Бор  за 2010.годину («Службени лист општинe 
Бор» бр.5/2010, 9/2010, 12/2010 и 20/2010), у разделу 1-
«Скупштина општине Бор, Председник општине   и  
Општинско веће » , са  економске  класификације  499120  
и   позиције   број  19 - “Текућа резерва” , одобравају  се 
средства у износу од 4.062.000,00 динара Установи 
спортски центр «Бор», за исплату отпремнина 24 
запослених Установе Спортски центар Бор који су 
проглашени вишком 29.12.2010.године(на основу члана 
1. Одлуке о преносу неутошених средстава са 
одговарајућих апропријација у текућу буџетску резерву). 

 
За износ средстава од  4.062.000,00  динара 

смањује се план позиције број 19-Текућа резерва,  који 
уместо затечених  “4.162.000,00”  динара износи 
“100.000,00” динара, а повећава се план позиције број 
161  за економскоу класификацију 414-“Социјална 
давања запосленима-накнаде”,  у оквиру раздела 3-
«Општинска управа Бор», главе 3.6.-«Установа Спортски 
центар“Бор“ » и уместо планираних «1.506.302,00» 
динара износи “5.568.302,00” динара.  

 
На основу промене описане у претходним 

ставовима врше се адекватне промене подзбирова свуда 
где је потребно у Одлуци о буџету општине Бор за 
2010.годину . 

II 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
О извршењу овог решења стараће се Одељење 

за финансије  Општинске управе Бор. 
 

III 
Решење доставити: Установа Спортски центар 

“Бор“, Одељењу за финансије Општинске управе, Управи 
за трезор и архиви.  

IV 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

општине Бор''. 
 

О П Ш Т И Н А     Б О Р 
 

Број: 401-1089/2010-II 
У Бору, 29. децембар 2010. године 

     
           Председник Општине Бор 

            Небојша Виденовић, с.р. 
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