
На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон), члана 41. Статута општине Ириг ("Службени 
лист општина Срема", бр. 13/14, 30/14, 9/15 и 8/17), Скупштина општине Ириг, на седници 
одржаној 25.08.2017. године, донела је 

Одлука о радном времену угоститељских, трговинских 
и занатских објеката  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овом одлуком уређује се радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката и 
објеката за приређивање игара за забаву на територији Општине Ириг (у даљем тексту: 
радно време). 

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. 

1) Угоститељским објектом, у смислу ове Одлуке сматрају се: 
а) Угоститељски објекти за смештај, а то су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, 

пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко 
домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање услуга смештаја, у 
којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству 
или само услуге смештаја. 

б) Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића, а то су: ресторан, кафана, бар, 
објекат брзе хране, покретни објекат, гостионица, крчма, коноба, механа, национална кућа, 
чарда, ресторан домаће кухиње, таверна, кафетерија, пицерија, печењара, грил, 
ћевабџиница, рибљи грил, пилећи грил, роштиљница, пивница, кафе посластичарница, 
палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро, биртија, аперитив бар, кафе бар, коктел 
бар, сендвич бар, салат бар, еспресо бар, снек бар, диско бар, ноћни бар, дансинг бар, 
кабаре бар, објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела и напици, точе и 
служе алкохолна и безалкохолна пића, као и објекти у којима се пружају услуге забаве и 
приређују артистички, кабаре и музички програми и други објекти. 

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

Трговинским објектом у смислу ове одлуке сматрају се објекти за обављање промета 
прехрамбених и непрехрамбених производа (СТР, самоуслуге, тржни центри, робне куће, 
стоваришта грађевинског, огревног и отпадног материјала, продавнице намештаја, 
конфекције, дуванских производа, новина и сл.). 

Занатским објектом у смислу ове одлуке сматрају се објекти за обављање занатских 
делатности и пружање занатских услуга (занатске радње, пекарске радње, фризерске, 
козметичарске и кројачке радње, сервиси за поправку, одржавање и прање моторних возила 
и сличне радње и сервиси). 

Објектом за приређивање игара за забаву у смислу ове одлуке сматрају се објекти, 
просторије или простор у коме се приређују игре за забаву (на компјутерима, на флиперима, 
на билијару и објекти сличног карактера). 

Одредбе ове одлуке односе  се и на удружења, политичке странке и спортске 
организације, које пружају угоститељске услуге, играонице за децу, као и на  сале  
регистроване за издавање, а у којима се одржавају свадбе, прославе рођендана, матура и 
друге  прославе. 

Члан 2. 
Под радним временом у смислу ове одлуке, подразумева се време у коме угоститељски, 

трговински и занатски објекти и објекти за приређивање игара за забаву, могу да раде, 
односно обављају своју делатност. 

 



Члан 3. 
Рад у угоститељском, трговинском и занатском објекту и објекту за приређивање игара за 

забаву, мора бити организован на такав начин да се не ремети јавни ред и мир. 
 

Члан 4. 
У оквиру радног времена уређеног овом одлуком, правно лице, односно предузетник, који 

обавља угоститељску, трговинску, занатску делатност и делатност приређивања игара за 
забаву, утврђује распоред, почетак и завршетак радног времена. 

Радно време и нерадни дан угоститељског, трговинског и занатског објекта и објекта за 
приређивање игара за забаву, и обавештење о привременој обустави вршења делатности, 
мора бити видно истакнуто на улазним вратима објекта и мора се поштовати. 

II РАДНО ВРЕМЕ 
Члан 5. 

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића могу да раде сваког дана од 06,00 
до 24,00 часа, изузев петка и суботе када могу да раде од 06,00 до 01.00 часа наредног дана. 

 
За време следећих празника: новогодишњи празници (31.децембар, 1. и 2. јануар), за дане 

православне Нове године (13. и 14. јануар), празник рада (1. мај), у дане празника насељеног 
места (сеоска слава) који је одређен Статутом Месне заједнице, угоститељски објекти могу 
да раде од 06,00 до 03,00 часа наредног дана. 

Члан 6. 
Изузетно од става 1. члана 5. ове Одлуке, на писани захтев, ноћни бар, диско бар, дансинг 

бар и кабаре бар могу да раде сваког дана од 06,00 до 01,00 часа наредног дана, изузев 
петка и суботе када могу да раде од 06,00 до 03,00 часа наредног дана, уколико је 
угоститељски објекат који је регистрован за обављање ове угоститељске делатности 
саграђен од материјала који обезбеђује одговарајућу топлотну, звучну и хидро изолацију и 
који испуњава услове у погледу градње, санитарне, против пожарне заштите, услове заштите 
на раду и заштите животне средине, прописане за ту врсту и намену објеката. 

Испуњеност услова из става 1. овог члана решењем утврђује Служба за имовинско-правне 
послове и урбанизам, на основу грађевинске дозволе, употребне дозволе и других доказа за 
које службено лице оцени да су потребни. 

Решење из претходног става доноси Служба за имовинско-правне послове и урбанизам у 
року од 15 дана од дана подношења захтева. 

Члан 7. 
Угоститељски објекти за смештај, у деловима у  којима се пружају услуге смештаја, могу да  

раде свакога дана без ограничења од 00,00 до 24,00 часа,. 
Члан 8.   

У летњој башти угоститељског објекта, односно другом отвореном простору, музички 
програм се може изводити сваког дана у времену од 18,00 до 22,00 часа, а петком и суботом 
од 18,00 до 23,00 часа, а у складу са одредбама Одлуке о мерама за заштиту од буке 
("Службени лист општина Срема", број 31/2013). 

Примењујући став 1. овог члана, летње баште, односно други отворени простор може да 
ради најдуже до 24 часа. 

У оквиру затвореног угоститељског објекта, може се емитовати музика или изводити 
музички или забавни програм, само под условом да је угоститељски објекат саграђен од 
материјала који обезбеђује звучну изолацију и заштиту од недозвољеног нивоа буке свих који 
живе у непосредној близини. 

Испуњеност услова из става 2. овог члана, решењем утврђује Служба за имовинско-
правне послове и урбанизам, у року од 15 дана од дана подношења захтева, а на основу 
грађевинске дозволе, употребне дозволе и других доказа за које службено лице оцени да су 
потребни. 

Члан 9. 
На образложени захтев правног лица, односно предузетника који обављају угоститељску 

делатност, Општинска управа-Служба за привреду и локални економски развој може 



одобрити угоститељском објекту дуже радно време, поводом организовања свадби, прослава 
рођендана, матура и других прослава, с тим да оно не може трајати дуже од 03,00 часа 
наредног дана и под условом да подносилац захтева обезбеди заштиту јавног реда и мира. 

Захтев из претходног става подноси се најкасније три дана пре датума за који је 
продужење потребно. 

Захтев из става 1. овог члана садржи: 
- назив подносиоца захтева, 
- назив организатора прославе, 
- место, време и повод одржавања. 
Подносиоцу захтева из става 1. овог члана неће се одобрити дуже радно време у колико је 

у последња три месеца, која претходе подношењу захтева, против истог поднета прекршајна 
пријава због поступања супротног одредбама ове одлуке. 

Члан 10. 
Трговински објекти могу да раде свакога дана од 00,00 до 24,00 часа. 

Члан 11. 
Занатски објекти радно време уређују самостално и морају се истог придржавати. 

Члан 12. 
Објекти за приређивање игара за забаву могу да раде сваког дана од 08,00 до 23,00 часа. 
 
 

III НАДЗОР 
Члан 14. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Служба за 
инспекцијске послове Општинске управе опшине Ириг, преко комуналног инспектора. 

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 15.   

Новчаном казном од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 
1. ако угоститељску делатност обавља у радно време супротно радном времену из члана 

5. става 1. ове одлуке, 
2. ако пружа услуге припремања и продаје брзе хране, безалкохолних пића и напитака у 

време супротно одредби члана 5. став 2. ове одлуке, 
3. ако пружа угоститељске услуге за време новогодишњих празника (1. и 2. јануар), на први 

дан православне Нове године (14. јануар), празника рада (1. мај), први дан православног и 
католичког Божића (7. јануар и 25. децембар) и Васкрса, супротно одредбама члана 5. став 3. 
ове одлуке, 

4. ако не обезбеди поштовање јавног реда и мира при обављању угоститељске делатности 
у дане празника из члана 5. став 4. ове одлуке, 

5. ако обавља угоститељску делатност у ноћном бару, диско бару, дансинг бару и кабаре 
бару у радно време како је то уређено чланом 6., без претходно прибављеног решења из 
члана 6. став 3. ове Одлуке. 

6. ако извођење музичког програма у летњој башти организује у време супротно 
одредбама члана 8. став 1. ове одлуке, 

7.  ако летња башта ради дуже од времена утврђеног чланом 8. став.2, 
8. ако у оквиру затвореног угоститељског објекта, емитује музику или изводи музички или 

забавни програм, а угоститељски објекат није саграђен од материјала који обезбеђује звучну 
изолацију и заштиту од недозвољеног нивоа буке, свих који живе у непосредној близини ( 
члан 8. став 3), 

9. ако не прибави одобрење за дуже радно време угоститељског објекта, поводом 
организовања свадби, прослава рођендана, матура и других прослава и не придржава се 
истог, на начин како је то уређено одредбама члана 9. став 1. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 25.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 
75.000,00 динара. 



Члан 16.   
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице: 
1. ако се  не придржава распореда, почетка и завршетка радног времена одређеног у 

складу са чланом 10. ове одлуке, 
3. ако се  не придржава распореда, почетка, и завршетка радног времена које су уредили 

самостално (члан 11. ове одлуке), 
4. ако се не придржава распореда, почетка, и завршетка радног времена одређеног у 

складу са чланом 12. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 

30.000,00 динара. 
Члан 17.   

Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако радно 
време угоститељског, трговинског и занатског објекта и објекта за приређивање игара за 
забаву, и обавештење о привременој обустави вршења делатности, не истакне на видно 
место на улазним вратима објекта и не поштује га (члан 4. став 2. ове одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у износу од 
30.000,00 динара. 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 18. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских, 
трговинских и занатских објеката ("Службени лист општина Срема", бр. 23/2005 и 33/2008). 

Члан 19. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина 

Срема". 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 
Број: 01-011-32/2017 
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