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NOVI SAD, 5. mart 2008.

ГРАД НОВИ САД

primerak 180,00 dinara
Члан 4.

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

Угоститељски објекти за смештај из члана 3. став 1.
ове одлуке, су објекти у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја (хотел, мотел,
пансион, туристички апартман, камп, одмаралиште и
други слични објекти у складу са законом и прописима
донетим на основу закона).
Угоститељски објекти за пружање услуге исхране и
пића из члана 3. став 1. ове одлуке, су објекти у којима
се припремају и услужују топла и хладна јела, пића и
напици, или се услужују само пића и напици (ресторан,
ресторан на води, кафана, бифе, диско бар, бар, пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни ресторан, крчма и други слични објекти у складу са
законом и прописима донетим на основу закона).

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II. РАДНО ВРЕМЕ

Скупштина

47
На основу члана 22. тачка 22. Статута Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/2002),
Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
Члан 2.
Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен
простор који испуњава минималне услове прописане
законом.
Поједине угоститељске услуге се могу пружати ван
угоститељског објекта под условима утврђеним законом, прописима донетим на основу закона, као и прописима којима се уређује заштита животне средине и заштита здравља становника.
Поједине угоститељске услуге могу се пружати и у
покретном објекту који се може премештати из једног
места у друго сопственим погоном или вучом - наменска возила, пловни и плутајући објекти под условима
утврђеним законом и прописима донетим на основу закона.
Члан 3.
Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, сматрају се објекти за смештај и објекти за пружање услуга
исхране и пића.
Објектом за приређивање игара за забаву и игара на
срећу, у смислу ове одлуке, сматрају се објекти, просторије или простор у коме се приређују игре за забаву и
игре на срећу.

Члан 5.
Под радним временом, у смислу ове одлуке, сматра
се време у ком се у објектима из члана 3. ове одлуке,
може обављати делатност.
Члан 6.
Угоститељски објекти за смештај из члана 4. став 1.
ове одлуке, морају да буду отворени сваког дана непрекидно.
Члан 7.
Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и
пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара
на срећу, могу да почну са радом најраније у 7,00 сати,
и да раде најкасније до 23,00 сата.
Изузетно од става 1. овог члана, петком и суботом,
објекти из става 1. овог члана могу да раде најкасније
до 1,00 сат наредног дана.
Члан 8.
Радно време утврђено у члану 7. ове одлуке, не односи се на угоститељске објекте за пружање услуга исхране и пића и објекте за приређивање игара за забаву
и игара на срећу, који се налазе ван зоне становања.
Ноћни барови могу да почну са радом најраније у
22,00 сата, а да раде најкасније до 3,00 сати наредног
дана, без обзира да ли се налазе у зони становања или
ван зоне становања.
Ван зоне становања, 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.
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Члан 9.

У дане државних и верских празника, као и за време
одржавања значајних међународних и других манифестација, Градоначелник Града Новог Сада може да одобри да угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и
игара на срећу, раде дуже од радног времена које је
утврђено овом одлуком.
Члан 10.
Привредно друштво, друго правно лице, односно
предузетник који пружа поједине угоститељске услуге
или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима,
пригодним прославама и слично, дужни су да се придржавају радног времена које одреди организатор манифестације, а које не може бити супротно одредбама
ове одлуке.
Члан 11.
Распоред, почетак и завршетак радног времена
утврђен у складу са овом одлуком, мора да буде истакнут на улазу или на другом видном месту објеката из
члана 3. ове одлуке, и мора се поштовати.
Члан 12.

5. mart 2008.

III. НАДЗОР
Члан 15.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши градска
управа надлежна за послове привреде.
Инспекцијски надзор врши Градска управа за инспекцијске послове, путем комуналних инспектора и инспектора за заштиту животне средине, а у складу са својом
надлежношћу.
Члан 16.
Уколико комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине, у поступку вршења инспекцијског
надзора уоче повреду прописа из надлежности другог
инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски орган.

IV. КАЗНЕНА ОДРЕДБА
Члан 17.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара
казниће се за прекршај привредно друштво или друго
правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој одлуци,

Рад у објектима из члана 3. ове одлуке, мора да буде организован тако да се не ремети кућни ред, јавни
ред и мир и комунални ред.

2. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног
радног времена,

Члан 13.

3. не истакне распоред, почетак и завршетак радног
времена у складу са чланом 11. ове одлуке,

Одговорно лице за објекат из члана 3. ове одлуке,
који послује у оквиру привредног друштва или другог
правног лица, односно предузетник или лице које они,
писаним путем, овласте, морају да буду присутни у
објекту на почетку и на крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана, дужна су да у року од 30
минута од времена које је одредбама ове одлуке
утврђено као време завршетка радног времена, ослободе објекат из става 1. овог члана, од лица која нису
запослена у њему.
Уколико се након истека рока из става 2. овог члана,
у објекту затекну лица која нису запослена у њему
сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног
времена.
Члан 14.
Објекти из члана 3. ове одлуке, морају да испуњавају техничке, санитарно-хигијенске и здравствене услове за пружање појединих врста угоститељских услуга, који су утврђени законом и прописима донетим на
основу закона.
Објекти из члана 3. ове одлуке, граде се, односно
реконструишу, уређују и опремају тако да се омогућава
рационално коришћење простора, несметано кретање
гостију и запослених, хигијенско руковање намирницама, чување робе од кварења, заштита здравља гостију
и запослених, стручно и ефикасно услуживање гостију,
као и заштита од штетних утицаја које обављање делатности у овим објектима може имати на животну средину (бука, вибрације, загађење ваздуха, воде и
земљишта и сл.).

4. лица из члана 13. став 1. ове одлуке не буду присутна у објекту на почетку и на крају радног времена.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у привредном друштву или другом правном
лицу, новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се овлашћено лице из члана 13. став 1. ове одлуке, новчаном
казном од 250,00 до 25.000,00 динара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Привредно друштво, друго правно лице, односно
предузетник, дужни су да ускладе свој рад са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/2000,
10/2001, 23/2001, 11/2003, 27/2005 и 47/2006), и члан 17.
Одлуке о изменама одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/2006).
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Члан 20.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Биста Фехер Ференца, једног од најистакнутијих песника мађарскe националности, подићи ће се у Новом
Саду, поводом 80 година од његовог рођења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-35 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

48
На основу члана 22. тачка 10. Статута Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/2002)
и члана 5. став 3. Одлуке о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови
Сад “Антићеви дани” (“Службени лист Града Новог Сада”, број 25/2007), Скупштина Града Новог Сада на
XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
“МИРОСЛАВ АНТИЋ” ЗА 2007. ГОДИНУ
Годишња награда “Мирослав Антић” за 2007. годину,
додељује се:
ЉУБИВОЈУ РШУМОВИЋУ
за књигу поезије “Бели пакети”, на српском језику,
која је, као изузетно остварење у области књижевног
стваралаштва, објављена у 2007. години
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-21 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

49
На основу члана 22. тачка 50. Статута Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/2002),
а у вези са чланом 10. Закона о делатностима од општег интереса у области културе (“Службени гласник Републике Србије”, број 49/92), Скупштина Града Новог
Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ БИСТЕ ФЕХЕР ФЕРЕНЦA
У НОВОМ САДУ

Члан 2.
Биста Фехер Ференца биће у виду његовог препознатљивог лика, изливена у бронзи, на постаменту од
камена, на коме ће се уписати на мађарском језику и
писму и на српском језику ћирилицом: “Фехер Ференц”,
а испод имена уписаће се: “1928-1989”.
Локацију за подизање бисте, за коју ће се прибавити
урбанистички услови, одредиће Одбор за подизање
бисте песнику Фехер Ференцу у Новом Саду Скупштине
Града Новог Сада.
Члан 3.
Биста Фехер Ференца подићи ће се према идејном
решењу, на основу конкурса по позиву, који ће спровести Одбор за подизање бисте песнику Фехер Ференцу у
Новом Саду Скупштине Града Новог Сада.
Члан 4.
Средства за подизање бисте Фехер Ференца обезбедиће се у буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање бисте песнику Фехер Ференцу у Новом Саду Скупштине Града Новог Сада.
Члан 6.
Стручне послове за Одбор за подизање бисте песнику Фехер Ференцу у Новом Саду Скупштине Града
Новог Сада, обављаће Градска управа за културу и
Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града
Новог Сада.
Члан 7.
О одржавању бисте Фехер Ференца стараће се Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-19 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

