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На основу члана 20.став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број
129/2007 и 83/2014), члана 26. став 3. тачка 1 Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр. 17/2019), и члана
40. став 1. тачка 17. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник општине Велико Градиште'',
број 2/19),
Скупштина општине Велико Градиште, на
седници одржаној
године, донела је
О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређује се радно време објеката у угоститељској делатности на територији Општине
Велико Градиште
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.
Члан 3
Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. став 1. ове одлуке дужни су да испуњавају
услове у складу са прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује заштита
животне средине.
Члан 4
Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. став 1. 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.
У објекту који је заштићено културно добро, подаци из става 1. овог члана могу се поставити унутар
објекта или на неком другом прикладном месту, у складу са законом којим се уређује заштита културних
добара.
Обавештење привредног субјекта да је објекат привремено затворен мора бити истакнуто на главном
улазу или на другом видном месту тог објекта.
Рад у објектима из члана 1. став 1. ове одлуке, привредни субјекти морају организовати у складу са
Одлуком о акустичком зонирању и мерама заштите од буке у животној средини Општине Велико Градиште
, тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству.
РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 5
Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који испуњава
прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно
за обављање угоститељске делатности.
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Угоститељски објекти су: Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пружају, угоститељски
објекти могу бити:
1) угоститељски објекат за смештај;
2) угоститељски објекат за исхрану, пиће и напитке.

У угоститељском објекту за смештај пружају се услуге смештаја, припремања и услуживања хране,
пића и напитака, друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја.
Врсте угоститељског објекта за смештај су: хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и
подврста туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, ботел, кућа,
апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба,
као и други објекти за пружање услуга смештаја.
У угоститељском објекту за исхрану, пиће и напитке, припремају се и услужују топла и хладна јела и
напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића.
Врсте угоститељског објекта за исхрану, пиће и напитке су ресторан, таверна, кафана, бар, пицерија,
грил, печењара, пивница, коноба, чарда, крчма, гостионица, кафе-посластичарница, бифе, бистро,
палачинкарница, објекат брзе хране, кетеринг објекат, паб, кафе и други објекти.
Угоститељска делатност може се обављати и у покретном угоститељском објекту, под условима и на
начин прописан овим законом и прописима донетим на основу овог закона.
Угоститељска делатност може се обављати повремено на сајмовима, вашарима, пригодним прославама
и на другим јавним манифестацијама, а најдуже 30 дана под условима и на начин прописан Законом о
угоститељству и прописима донетим на основу закона.

Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима
ради услуживања и потрошње на другом месту.

Члан 7
Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића који се не налазе у стамбеним зградама,
утврђује се максимално радно време и то тако што могу радити сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата а
викендом до 02,00 часа.
.
Привредни субјекти који обављају делатност у угоститељским објектима који се не налазе у
стамбеним зградама, дужни су да у оквиру максимално утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог
члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га на главном улазу или на другом видном
месту објекта, у складу са одредбама члана 4. ове одлуке.
Члан 8
Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића, осим објектима брзе хране, који се
налазе у стамбеним зградама, утврђује се максимално радно време и то тако што могу почети са радом
најраније од 07,00 сати и могу радити најдуже до 24,00 сата, радним данима и недељом а петком и суботом
од 07,00 сати до 01,00 сат после поноћи.
Угоститељски објекти из става 1. овог члана, који се налазе у стамбеним зградама, могу емитовати
музику или приређивати музички програм и то најдуже до 23,00 сата, а петком и суботом до 24,00 сата.
Привредни субјекти који обављају делатност у угоститељским објектима који се налазе у стамбеним
зградама, дужни су да у оквиру максимално утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог члана,
одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га на главном улазу или на другом видном месту
објекта, у складу са одредбама члана 4. ове одлуке.
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На радно време угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића брзе хране примењују се
одредбе члана 7. ст. 1. и 2. ове одлуке.
Угоститељски објекти брзе хране у смислу ове одлуке су објекти у којима се припрема и послужује
брза храна преко шалтера или на други начин било за непосредно конзумирање, ношење са собом или
достављање корисницима услуга.

Члан 9
Кетеринг објектима утврђује се максимално радно време и то тако што могу радити сваког дана од
00,00 сати до 24,00 сата.
Привредни субјекти који обављају делатност у кетеринг објектима дужни су да у оквиру максимално
утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и
истакну га на главном улазу или на другом видном месту објекта, у складу са одредбама члана 4. ове одлуке.
Члан 10
Угоститељски објекти из чл.6, 7, 8, и 9. ове одлуке, могу бити затворени један или више дана у
недељи, а привредни субјекти су дужни да истакну обавештење у складу са чланом 4. ове одлуке.
Члан 11
Радно време угоститељских објеката за пружање услуге исхране и пића који се налазе на аутобуској и
железничкој станици, , одређује се у складу са радним временом станице.
Члан 12
Баште и терасе угоститељских објеката које су у функцији угоститељских објеката раде са почетком
и завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат.
Члан 13
Радно време за пружање услуге припремања и служења хране и пића ван угоститељског објекта
(изложбе, манифестације ,вашари, сеоске заветине др.), као и у покретном објекту, одређује се актом
Одељења за привредни и економски развој и дијаспору ОУ-е Општине Велико Градиште којим се одобрава
одржавање изложби и манифестација, односно постављање покретног објекта.
Члан 14
У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде и сл.)
надлежни орган, односно општински штаб за ванредне ситуације у складу са законом, може својим актом
одредити другачији распоред, почетак и завршетак радног времена за објекте из члана 1. став 1. ове одлуке.
Измењени распоред, почетак и завршетак радног времена, у складу са ставом 1. овог члана,
привредни субјекти морају видно истаћи на главном улазу или на другом видном месту објекта, најмање три
дана пре примене истог, а у складу са ставом 1. овог члана, најкасније на дан примене акта надлежног
општинског штаба за ванредне ситуације и морају да се придржавају тако назначеног радног времена у свом
пословању.
РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ПРАЗНИКА И
ДРУГИХ НЕРАДНИХ ДАНА
Члан 15
Привредни субјекти који обављају угоститељску делатност могу бити затворени недељом и у дане
државних и других празника у складу са законом и одредбама ове одлуке.
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Писано обавештење о нерадним данима мора бити видно истакнуто на главном улазу или на другом
видном месту објекта најмање три дана пре нерадног дана.
Члан 16
За време Божића, Ускрса и новогодишњих празника (дочеци и репризе по грегоријанском и
јулијанском календару), 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 ,свадби, матурских и
другарских вечери 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 пословеопштинском туристичком инспектору.
НАДЗОР
Члан 17
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за привредни и економски развој и дијаспору
општинске управе општине Велико Градиште.
Инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем прописаног радног времена врши туристички
инспектор Општине Велико Градиште , у складу са Законом о Угоститељству.
Привредни субјекти на које се ова одлука односи, дужни су да овлашћеном инспектору, односно,
омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди
изврше налог инспектора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Велико
Градиште“.
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“,бр1 /2018).

