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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), и члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Велико Градиште
(''Службени гласник општине Велико Градиште'', број 9/2008, 5/14, 5/16 и 28/16),
Скупштина општине Велико Градиште, на 8. седници одржаној 30.03.2017. 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 свих угоститељских објеката за исхрану и пиће на територији
општине Велико Градиште укључујући и дискотеке, сплавове, грилове, ћевабџинице и друге објекте брзе
хране, као и делове објеката за смештај који се односе на услуживање хране и пића на угоститељски начин.
Члан 2.
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.
Радно време мора бити истакнуто на улазу у угоститељски објекат.
Члан 3.
Радно време угоститељских објеката радиће радним данима, укључујући и недељу од 06,00 до 01,00
часа, а викендом (петак и субота) до 02,00 часа.
Радно време угоститељских објеката за смештај у периоду пословања(током целе године или у сезони)
је сваког дана од 00,00 до 24,00.
За време туристичке сезоне (у трајању од 01. јуна до 31. августа) као и у данима државних празника,
сеоских заветина и данима туристичких манифестација, угоститељски објекти радиће до 03,00 часова.
Регистровани ноћни барови и дискотеке могу радити сваког радног дана и викендом од 20,00 до 04,00
часа.
Радно време ПС играоница биће од 06.00 до 22.00 часа.
Забрањује се точење алкохола у угоститељским објектима који се налазе на растојању мањем од 50 м од
образовних установа, пре 14.00 часова.
Члан 4.
Угоститељски објекти за исхрану и пиће могу продужити радно време викендом и празницима најдуже
до 03.00 часа, уз Решење надлежног Одељења за инспекцијске послове Општинске управе општине Велико
Градиште и уз плаћање посебне таксе.
Члан 5.
За време Божићних, Ускршњих и Новогодишњих празника (дочеци и репризе по Грегоријанском и
Јулијанском календару), вашара, свадби, матурских и другарских вечери и сл., као и за време организовања
забаве затвореног типа ( прослава рођендана ) власници угоститељских објеката нису у обавези да се
придржавају прописаног радног времена.
Приликом организовања забаве затвореног типа ( прославе рођендана ), власник угоститељског објекта
дужан је да Одељењу за инспекцијске послове поднесе Захтев за издавање Решења и приложи одређену
врсту документације којом ће Захтев учинити оправданим. Уредан Захтев мора бити поднет на име власника
угоститељског објекта и примљен на одлучивање најмање три дана пре датума одржавања забаве затвореног
типа. Примерак Решења по Захтеву, власник угоститељског објекта дужан је да приложи надлежној служби
МУП-а Србије, Одељењу у Великом Градишту.
Организатор забаве је одговоран за сва дешавања у угоститељском објекту за време трајања исте.
Члан 6.
Новчаном казном од 50.000,00динара, казниће се за прекршај правно лице, ако на улазу у
угоститељски објекат није истакнуто радно време.
Новчаном казном од 30.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник, ако на улазу у
угоститељски објекат није истакнуто радно време.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко лице и одговорно лице
у правном лицу, ако на улазу у угоститељски објекат није истакнуто радно време.
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Члан 7.
Новчаном казном од 70.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, ако се не придржава
прописаног радног времена из Одлуке (чл.3.) или из Решења о продужетку радног времена (чл.4.).
Новчаном казном од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник, ако се не придржава
прописаног радног времена из Одлуке (чл.3.) или из Решења о продужетку радног времена (чл.4 из Одлуке
(чл.3.) или из издатог Решења о продужетку радног времена (чл.4.).
Новчаном казном од 15.000,00 динара, казниће се физичко лице и одговорно лице у правном лицу, ако
се не придржава прописаног радног времена из Одлуке (чл.3.) или из Решења о продужетку радног времена
(чл.4.).
НАДЗОР
Члан 8.
Надзор над спровођењем ове Одлуке, свако из домена своје надлежности утврђене Законом, вршиће:
- Комунална инспекција Одељења за инспекцијске послове
- надлежна Служба МУП-а Србије, Одељење у Великом Градишту
- Општинска туристичка инспекција.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
Члан 10.
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 12/2013).
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