
 1
    
 

 На основу члана 20.став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 
129/2007 и 83/2014), члана 62. став 1. тачка 1а Закона о туризму („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 
99/2011-др.закон,93/2012 и 84/2015), чл. 35. став 2. и чл. 39. став 3. Закона о прекршајима („Службени 
гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС)  и члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине 
Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'', број 9/2008, 5/14, 5/16, 28/16 и 14/17), 
Скупштина општине Велико Градиште, на 15. седници одржаној 26.02.2018. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО 

ГРАДИШТЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређује се радно време објеката у угоститељској делатности на територији општине 

Велико Градиште. 
 

Члан 2. 
Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који испуњава 

минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно за обављање 
угоститељске делатности. 

 
Угоститељски објекти су: 
1) угоститељски објекти за смештај, 
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће, 
3) кетеринг објекти. 
 

Угоститељски објекти за смештај су: хотел, апарт хотел, гарни хотел, мотел, туристичко насеље, 
апартманско насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, ботел,  кућа, апартман, соба, сеоско 
туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачка кућа, ловачки дом, 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. )  

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића су: 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, ћевабчиница, 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.). 

Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, који се достављају ради 
услуживања и потрошње на другом месту. 
 

Члан 3. 
Привредни субјекти који обављају делатност из чл.2. ове одлуке дужни су да у периоду пословања 

(током целе године или сезонски), утврде трајање и распоред радног времена у складу са одредбама ове 
одлуке, да утврђено радно време видно истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта и да се 
придржавају назначеног радног времена у свом пословању.  

 
 

Члан 4. 
             Обавештење привредног субјекта да је објекат привремено затворен мора бити истакнуто на главном 
улазу или на другом видном месту тог објекта. 
 

Члан 5. 
Радно време је време у које привредни субјекти из угоститељске делатности могу обављати своју 

делатност. 
Радно време почиње од момента када корисници услуге могу да уђу у угоститељски објекат. 
Радно време се завршава у моменту када корисници услуге не могу да улазе у објекат из става 2. овог 

члана. 
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Члан 6. 

           Радно време угоститељских објеката за смештај и кетеринг објеката је сваког дана у периоду 
пословања, од 00,00 до 24,00 часа.  

 
Члан 7. 

Радно време угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића је радним данима од 06,00 до 
01,00 часа, а викендом до 02,00 часа. 

За време туристичке сезоне (у трајању од 01. јуна до 31. августа) радно време угоститељских објеката 
за пружање услуга исхране и пића је до 03,00 часа. 

Радно време ноћних барова и диско барова  је сваког радног дана и викендом од 20,00 до 04,00 часа. 
 
                                      Члан 8. 

За време Божића, Ускрса и новогодишњих празника (дочеци и репризе по грегоријанском и 
јулијанском календару), у време вашара, сеоских заветина и туристичких манифестација (у месту дешавања), 
свадби, матурских и другарских вечери и сл. (у угоститељском објекту који је организатор дешавања) 
власници угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића нису у обавези да се придржавају 
прописаног радног времена.  

Приликом организовања забаве затвореног типа (прослава рођендана и сл.), власник угоститељског 
објекта за пружање услуга исхране и пића није дужан да се придржава прописаног радног времена уколико 
поседује Решење о одобрењу организовања забаве затвореног типа (прослава рођендана и сл.) надлежног  
Одељења за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште. Захтев се подноси 
Одељењу за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште за издавање 
Решења и уз Захтев се приложе докази о уплаћеним таксама и фотокопија било које јавне исправе лица за 
које се организује прослава којом ће Захтев учинити оправданим. Захтев мора бити поднет најмање три 
радна дана пре датума одржавања забаве затвореног типа. Примерак Решења по Захтеву надлежно Одељење 
дужно је да достави Одељењу за инспекцијске послове-општинском туристичком инспектору. 
 

НАДЗОР 
 

Члан 9. 
Инспекцијски надзор над овом Одлуком врши Одељење за инспекцијске послове преко општинског 

туристичког инспектора. 
Надзор над применом одредби чл.8. став 2. ове Одлуке врши Одељење за привредни и економски 

развој и дијаспору општинске управе општине Велико Градиште. 
 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

          Новчаном казном од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако се не придржава 
одредби из члана 3. и члана 4. ове Одлуке.   
          Новчаном казном од 30.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник ако се не придржава 
одредби из члана 3. и члана 4. ове Одлуке.           
          Новчаном казном од 10.000,00 динара, казниће одговорно лице у правном лицу, ако се не придржава 
одредби из члана 3. и члана 4. ове Одлуке. 
           

Члан 11. 
          Новчаном казном од 70.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице ако се не придржава 
одредбе из члана 7. ове Одлуке.  
         Новчаном казном од 40.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник ако се не придржава одредбе 
из члана 7. ове Одлуке.           
          Новчаном казном од 15.000,00 динара, казниће се одговорно лице у правном лицу, ако се не придржава 
одредбе из члана 7. ове Одлуке.              

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“. 
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Члан 13. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката на 
територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“,бр 5/2017). 

 
 
 
Број: 332-37/2018-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
                                                                                                               
                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
                                                                                                                  Браниславка Шуловић,с.р. 
    
 
 


