
На основу члана 25. Закона о угоститељству (“Сл. гласник РС”, број 03/04), 

Упутства о критеријумима за одређивање радног времена угоститељских објеката (“Сл. 

гласник РС”, бр. 38/05 и 38/06), Правилника о расврставању, минималним условима и 

категоризацији угоститељских објеката (“Сл.гласник РС”, бр.13/05), члана 21. Закона о 

јавном реду и миру („Сл. гласник РС“, број 25/02), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гланик РС”, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и чл. 28. Статута Општине 

Козарска Дубица – пречишћени текст, (“Сл. гласник Општине Козарска Дубица бр. 

5/06), Скупштина општине Козарска Дубица на сједници одржаној дана  

29.06.2006.године,  д о н и ј е л а  ј е  

 

 

О Д Л У К У  

о измјени и допуни Одлуке о раду и радном времену угоститељских објеката 

 

Члан 1.  

 

 У члану 7. Одлуке о раду и радном времену (у даљем тексту Одлука) иза става 8. 

додају  два нова става која гласе: 

 „Угоститељски објекти за исхрану и пиће, врсте ресторани, сврстани у највишу 

категорију могу да раде у продуженом радном времену које је за 2 часа дуже у односу на 

радно време објеката исте врсте, али ниже категорије. 

 Вријеме „толеранције“ односно конзумације услуге у угоститељским објектима 

за исхрану и пиће, уколико се при крају радног времена започне са услуживањем јелима 

и пићима износи један час.“ 

 

Члан 2. 

 

У члану 11. Одлуке након става 2. додаје се нови став који гласи:  

 

„Угоститељ је дужан да на видном мјесту у угоститељском објекту истакне 

натпис који гласи: “НЕ ПОСЛУЖУЈЕМО АЛКОХОЛНА ПИЋА ГОСТИМА 

МЛАЂИМ ОД 16 ГОДИНА“. 

 

 

Члан 3.  

 

 Иза члана 14. Одлуке додаје се нови члан: 

 

„Члан 14. а. 

 

 Ко при промету алкохолних пића која се точе на лицу мјеста даје алкохолна пића 

очигледно пијаном лицу, малољетнику млађем од 16 година живота, душевно болесном 

лицу или лицу заосталог душевног развоја или ко подстиче ова лица на узимање 

алкохола – казниће се новчаном казном од 100 до 1.500 КМ. 

 



 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузеће и друго правно лице 

новчаном  казном од 500 до 10.000 КМ. 

 

 Одговорно лице у предузећу и другом правном лицу казниће се за прекршај из 

става 1. овог члана новчаном казном од 50 до 1.000 КМ. 

 

 Власник угоститељске радње или лице којем је повјерено вођење угоститељске 

радње, за прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 500 до 7.000 

КМ.“ 

 

Члан 4.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица”. 
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