
 

На основу члана  20.ст.1. тачка 24. и члана 32. тач.16. Закона о локалној 
самоуправи("Сл.гласник РС.број 129/07) и члана 39. Статута Општине Ариље  
(„Општински службени гласник  бр. 6/08, 6/10 и 5/14), Скупштина Општине 
Ариље, на 29. седници одржаној 17.12.2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ, ТРГОВИНСКИХ 
ОБЈЕКАТА И УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ  АРИЉЕ 

 

Члан 1. 

           Мења се члан 9. Одлуке о радном времену угоститељских, занатских, 
трговинских објеката и установа на територији општине Ариље („Службени 
гласник општине Ариље“ број 15/2016) и гласи: 

«Угоститељски објекти: пицерије, ћевабџинице, грил и други објекти за 
брзу припрему хране  у којима се припрема и послужује брза храна преко 
шалтера за ношење са собом или који у свом пословању пружају услугу 
задржавања гостију у оквиру објекта или ван њега (баште, терасе и сл.), могу 
радити: 

- у периоду од 1. јуна до 31. августа у времену од 05 до 01 сваким даном ; 

 - у периоду од 1. септембра до 31. маја у времену од 05 до 24 сата, а 
петком и суботом у времену од 05- 01 сати.  

Након истека радног времена објекта из става 1. овог члана не могу се 
пружати услуге нити  наставити са емитовањем забавног или другог програма и 
објекат мора бити затворен, о чему се стара власник односно закупац објекта. 

Затворен угоститељски објекат у смислу ове Одлуке је угоститељски 
објекат који је закључан и у коме је искључена музика, а у објекту и на тераси 
коју користи тај угоститељски објекат нема гостију.» 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном гласнику Општине Ариље». 

 

ОПШТИНА АРИЉЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

III број 130-__/2019, од 17. 12. 2019. године 

 

 Председник Скупштине 

 Драгиша Терзић 

Извод из Одлуке- члан Одлуке који се мења 
Члан 9. 

Угоститељски објекти: пицерије, ћевабџинице, грил и други објекти за 
брзу припрему хране  у којима се припрема и послужује брза храна преко 
шалтера за ношење са собом или који у свом пословању пружају услугу 
задржавања гостију у оквиру објекта или ван њега (баште, терасе и сл.), могу 
радити сваког дана од 06,00 сати до 02,00 сата. 


