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 На основу члана 26. Закона  о угоститељству („Службени гласник Републике 

Српске“, број 112/07-пречишћен текст и 73/08), члана 30. став 1. алинеја 8. Закона о 

локалној самоправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05),    

члана 44. став 1. алинеја 3. Закона о заштити животне средине (пречишћени текст) 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 28/07) и члана 12. Правилника о дозвољеним 

границама интензитета звука и шума („Сл. лист СРБиХ“ број 46/ 1989), члана 28. Статута 

Општине Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број 5/06 - 

пречишћен текст, 6/07, 12/07 и 2/08) и члана 103. Пословника о раду Скупштине Општине 

Козарска Дубица – пречишћен текст („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број 

3/08), Скупштинa општине Козарска Дубица на 11.сједници одржаној дана 11.12.2009. 

године донијела је  

 

 

О Д Л У К У 

о одрeђивању радног времена угоститељских објеката и дозвољене границе  

интензитета буке изван угоститељских објеката на  подручју  

општине Козарска Дубица 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком, одређују се услови рада и радно вријеме угоститељских објеката на 

подручју општине Козарске Дубице (у даљем тексту: Општина), те дозвољене границе 

интензитета звука и шума (у даљем тексту: ниво буке) изван угоститељских објеката. 

 

Члан 2. 

 

 Угоститељским објектима у смислу ове Одлуке сматрају се сви угоститељски 

објекти који су регистровани за пружање угоститељских услуга, у складу са Законом о 

угоститељству („Службени гласник Републике Српске“, број 112/07-пречишћен текст и 

73/08) и Правилником о разврставању, минималним условима и категоризацији 

угоститељских објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 13/05, 62/05, 76/06, 

35/08 и 6/09). 

 

II РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 3. 

 

 У оквиру утврђеног радног времена, предузеће, односно предузетник који обавља 

угоститељску дјелатност, одређује распоред, почетак и завршетак радног времена, тако да 

оно може бити и краће од утврђеног. 

 Почетак и завршетак радног времена мора бити истакнут на улазу у објекат у коме 

се обавља дјелатност и мора се поштовати. 
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Члан 4. 

 

 За  угоститељске објекте на подручју Општине, утврђује се сљедеће радно вријеме: 

 

      1) Угоститељски објекти за смјештај: 

        

     -   неограничено (00,00-24,00 часова) 

 

2) Угоститељски објекти за исхрану и пиће (кафе барови, ресторани, објекти брзе 

хране (fast food), кафане, бифеи, кантине и мензе): 

 

- у љетном периоду од 01.04 до 30.09. у времену од 06,00-01,00 часова 

- у зимском периоду од 01.10. текуће до 31. 03. наредне године у времену од 06,00 -24,00 

часова, изузев периода од 20.12. текуће до 20.01. наредне године када раде у  времену 

од 06,00-01,00 часова 

 

3) Угоститељски објекти типа диско барови, диско клубови (дискотеке) и ноћни 

барови:  

 

-    у љетном периоду од 01.04. до 30.09. у времену од 18,00-03,00 часова 

-    у зимском периоду од 01.10. текуће до 31.03. наредне године у времену од 18,00-02,00 

часова, изузев  периода од 20.12. текуће до 20.01. наредне године када раде у времену од 

18,00-03,00 часова 

 

У дане викенда (петак и субота) радно вријеме свих угоститељских објеката се 

продужава за 1 час. 

 

Члан 5. 

 

Изузетак од радног времена угоститељских објеката, утврђеног у члану 4, осим 

угоститељских објеката за смјештај, који се налазе у стамбено-пословним објектима 

колективног становања, за које се утврђује радно вријеме: 

а) у љетном периоду од 01.04 до 30.09. 

од 06,00-24,00 часова радним даном и 

од 06,00-01,00 часова викендом (петак и субота) 

б) у зимском периоду од 01.10. текуће до 31. 03. наредне године  

од 06,00-23,00 часова радним даном и 

од 06,00-24,00 часова викендом (петак и субота) 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности може субјектима из става 1. овог 

члана изузетно одобрити дуже радно вријеме од прописаног уз предходно прибављену и 

овјерену сагласност најмање 51% чланова заједнице етажних власника, укључујући 

власнике станова уз и изнад угоститељског објекта. 
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Члан 6. 

 

У дане државних празника (Нова година - 31 децембар и 1. јануар, Међународни 

празник рада - 1. мај), вјерски празници (Православни Божић, 6. и 7. јануар, католички 

Божић, 24. и 25. децембар, бајрамски празници - 2 дана, православни Васкрс, католички 

Ускрс), 13. јануар, 8. март, 11,12. јули и  27. април радно вријеме угоститељских објеката 

је неограничено. 

Угоститељски објекти не морају радити на дане државних и вјерских празника. 

 

Члан 7. 

 

Извођење музике уживо у угоститељским објектима могуће је само уз претходно 

прибављено одобрење Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. 

За свадбе, организовање матурских свечаности, јубиларних прослава и осталих 

забава затвореног типа, радно вријеме угоститељских објеката може трајати дуже од 

прописаног, уз претходно прибављено одобрење Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности. 

За добијање одобрења из става 1. и става 2. овог члана, угоститељ је дужан 

поднијети писмени захтјев, најкасније 3 дана прије одржавања тражене манифестације. 

 

Члан 8. 

 

За вријеме одржавања међународних, културних, спортских манифестација, које 

својим значајем представљају унапређење туристичке понуде Општине, радно вријеме 

угоститељских објеката на подручју Општине, може се продужити за вријеме трајања тих 

манифестација, а по захтјеву организатора манифестације или Туристичке организације 

Општине, о чему Одлуку доноси надлежно Одјељењe за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 9. 

 

Угоститељске услуге које се повремено пружају изван угоститељских објеката (на 

сајмовима, вашарима и сл.) могу се пружати у оквиру радног времена тих манифестација. 

 

Члан 10. 

 

Радно вријеме угоститељских објеката у којима се обавља нека друга дјелатност 

(културна, образовна, спортска, трговачка и сл.) утврђује се у складу са радним временом 

тог објекта, али не дужим од радног времена утврђеног овом Одлуком. 

У угоститељским објектима за смјештај у којима се обавља више различитих 

угоститељских дјелатности, утврђује се радно вријеме посебно за сваку дјелатност у 

складу са одредбама ове Одлуке. 
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Члан 11. 

 

Изузетно од одредби ове Одлуке, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

Општине, може својим закључком одредити краће радно вријеме за поједине угоститељске 

објекте, на захтјев угоститеља или по службеној дужности. 

По службеној дужности краће радно вријеме за поједине угоститељске објекте, 

утврђује се на захтјев: 

1. групе грађана, 

2. Комуналне полиције и  

3. надлежног органа Полиције. 

 

Члан 12. 

 

 За утврђивање краћег радног времена од прописаног, Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности Општине је довољно да утврди један од сљедећих критерија: 

1. ако је угоститељски објекат дио стамбено-пословне зграде колективног становања, 

или се налази у насељу за индивидуално становање, односно  близини здравствених 

објеката, а учестало се ремети јавни ред и мир; 

2. ако је, током године, угоститељ најмање два пута кажњен, изрицањем прекршајног 

налога или правоснажним рјешењем надлежног суда за прекршаје због 

прекорачења дозвољеног радног времена или ремећење јавног реда и мира у 

угоститељском објекту; 

3. ако се у угоститељском објекту, или у његовој непосредној близини, учестало 

нарушава јавни ред и мир и прекорачује радно вријеме, о чему постоје записници и 

извјештаји надлежних органа о повредама одредби ове Одлуке и Закона о јавном 

реду и миру; 

 

Члан 13.                                        

 

 Рад у угоститељском објекту мора бити организован на такав начин да се не ремети 

јавни ред и мир. 

Члан 14. 

 

Угоститељски објекти: ноћни бар, диско-бар и диско клуб (дискотека), не могу 

обављати дјелатност изван затвореног простора. 

 

 

III ДОЗВОЉЕНЕ ГРАНИЦЕ ИНТЕНЗИТЕТА БУКЕ ИЗВАН УГОСТИТЕЉСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

 

Члан 15. 

 

 Ниво буке се мјери уређајем за мјерење буке на висини од 1,7 м од нивоа терена и 

на удаљености од најмање 3 м од угоститељског објекта. 
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Члан 16. 

 

Дозвољени ниво буке изван угоститељских објекта измјерен на начин прописан у 

члану 15. износи: 

- за период од 06,00 до 22, 00 часова је 65 децибела. 

- за период од  22,00 до 06,00 часова је 60 децибела. 

 

IV НАДЗОР 

Члан 17. 

 

Надзор над примјеном ове Одлуке врши Комунална полиција, Тржишна инспекција 

и Полицијска станица Козарска Дубица у оквиру својих надлежности. 

 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

 

Новчаном казном од 800,00 до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако 

угоститељски објекат ради дуже од радног времена прописаног одредбама ове Одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 100,00 до 500,00 

КМ одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице – предузетник, 

новчаном казном од 300,00 до 2.000,00 КМ. 

 

Члан 19. 

 

Новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице 

ако: 

а) у угоститељском објекту изводи музику уживо без одобрења надлежног органа (члан  

7); 

б) у угоститељском објекту типа: ноћни бар, диско-бар и диско клуб (дискотека), 

обавља дјелатност изван затвореног простора (члан 14); 

в) ниво буке изван угоститељског објекта прелази ниво одређен овом Одлуком (члан 

16). 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 100,00 до 500,00 КМ 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице – предузетник, новчаном 

казном од 200,00 до 1.000,00 КМ. 

 

Члан 20. 

 

Новчаном казном од 100,00 КМ до 500,00 КМ казниће се за прекршај правно лице 

ако на улазу у угоститељски објекат видно не истакне обавијест о радном времену у 

складу са овом Одлуком (члан 3.) 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 50,00 до 300,00 КМ 

одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице – предузетник, новчаном 

казном од 50,00 до 200,00 КМ. 
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

Ступањем на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о раду и радном времену 

угоститељских објеката („Службени гласник општине Козарска Дубица“, број 7/05, 6/06, 

3/08 и 4/08). 

 

Члан 22. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Козарска Дубица“. 

 

 

 

Број: 02-013-180/09 

Дана 11.12.2009. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

Козарска Дубица                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Стојан Бањац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


