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         НАЦРТ 

 

         На основу члана 26. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике 

Српске“, број 105/19), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), 

члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске, 

број: 97/16 ,36/19 и 61/21 ) и члана 36.Статута Општине Гацко (“Службени гласник 

Општине Гацко“ бр. 5/17,1/19), Скупштина Општине Гацко, на редовној сједници 

одржаној дана______ године,             д о н о с и  :  

 

                                                                      О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРАВНИМ ЛИЦИМА И 

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ТРГОВИНСКУ, ЗАНАТСКУ И 

УСЛУЖНУ ДЈЕЛАТНОСТ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

I 

1) Oвом одлуком одређује се радно вријеме правним лицима и предузетницима 

који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност  на подручју општине 

Гацко. 

2) а) Под трговинском објектима у смислу ове одлуке, сматрају се продајни објекти 

правних лица и предузетника у којима се обавља трговина на мало, трговина на 

велико као и пружање трговинских услуга и то : 

- специјализована продавница прехрамбених и непрехрамбених производа, 

- фабричка продавница прехрамбених и непрехрамбених производа. 

- класична продавница,  

- мини-маркет. 

- супермаркет, 

- хипермаркет, 

- драгстор 

- дисконтна продавница 

- бензинска пумпна станица и продавница на бензинској пумпној станици, 

- плинска пумпна станица, 

- бутик, 

- неспецијализована продавница претежно непрехрамбених производа, као 

што су робна кућа и трговачки центар, 

- продавница употребљаване робе, 

- киоск, покретна продавница, 

- складиште и стоваришта, 

- апотеке. 

           б) Под занатском и услужном дјелатношћу у смислу ове одлуке,сматрају се 

занатске и  услужне дјелатности дефинисане Законом (одржавање и поправка моторних 

возила,поправка рачунара и комуникационе опреме, поправка предмета за личну 
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употребу и домаћинство, фризерски и други третмани за уљепшавање, дјелатности за 

његу и одржавање тијела и слично) 

3) Одредбе ове одлуке односе се и на правна лица и предузетнике који обављају 

дјелатност производње хљеба ,пецива, свјеже тјестенине и колача и продаје 

истих.  

II РАДНО ВРИЈЕМЕ 

                                                                         II 

1) Радно вријеме субјектима из тачке  I ове одлуке , одређује се сваким радним  

даном-  

- у времену од 07,00 до 21,00 час - у зимском периоду и  

- у времену од 07,00 до 22,00 часа - у љетном периоду. 

2) У оквиру радног времена утврђеног овом тачком субјекти могу слободно 

организовати своје пословање у једнократном или двократном радном времену, 

које не може трајати мање од 8 часова радним данима. 

3) Под љетним периодом, у смислу  Одлуке, подразумјева се период од 1. априла до 

30. септембра текуће године, а под зимским период од 1. октобра текуће године 

до 31. марта наредне године. 

                                                      III 

Изузетно од одредби тачке II, у времену од 00.00 до 24.00 часа , радним даном и 

недјељом , могу да раде : 

1) правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, 

свјеже тјестенине и колача, и продаје истих (с тим да је у времену од 00.00 до 

06.00 часова дозвољена само шалтерска продаја)  

2) трговински објекти типа „драгстор“, 

3) трговински објекти у аутобуској станици и на бензинским пумпним станицама. 

                                                                   IV 

1) Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца, одређује се пијачним редом који 

доноси трговац који пружа услуге тржнице на мало, односно пијаце и на који 

сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. 

2) Радно вријеме сајмова, изложби, као и других повремених начина обављања 

трговине одређује организатор, односно трговац, слободно у времену од 06.00 до 

22.00 часа. 

                                                                        V 

1) Радно вријеме субјеката који пружају услуге забаве и приређивања игара на 

срећу ( видео-клубови, салони забавних игара, спортске кладионице, аутомати за 

игре на срећу, класичне томболе и сл.) одређује се радним  даном у времену од 

07.00 до 22.00 часа. 
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2) Радно вријеме рођендаоница и играоница одређује се радним даном у времену 

од 07.00 до 22.00 часа . 

3) Унутар радног времена из ове тачке субјекти могу слободно одредити вријеме у 

којем ће пословати, а које не може трајати мање од 8 часова. 

4) Радно вријеме субјеката из подтачке 1) ове тачке , који се налазе у склопу 

угоститељских обејката утврђује се у трајању радног времена угоститељског 

објекта. 

                                                                   VI  

1) Нерадним даном , односно недјељом субјекти обухваћени овом одлуком  не  

 раде. 

      2) Изузетно, нерадним даном , односно недјељом могу да раде : 

                а) у времену од 00.00  до 24.00 часа субјекти из тачке  III  

                б) у времену од 08.00 до 12.00 часова- апотеке 

           в) у времену од 08.00 до 20.00  часова : 

                 - трговине на мало цвијећем , 

                 - трговине на мало погребном опремом 

                 - субјекти који пружају услуге забаве и приређивања игара на срећи из тачке   

                    V ове одлуке. 

 

                                                                             VII 

1) На дан републичког празника који се не ради један дан, субјекти обухваћени 

овом   одлуком – не раде. 

2) Изузетно, републичким празником могу да раде : 

-у времену од 00.00  до 24.00 часа субјекти из тачке  III, 

-у времену од 08.00 до 12.00 часова трговине на мало погребном опремом и  

  цвјећаре. 

- у времену од 08.00 до 12.00 часова апотеке. 

3)   За вријеме републичког празника који се не ради два дана, први дан је нерадни  

      за све субјекте осим изузетих, док други дан празника сви субјекти могу да   

       раде у времену од 08.00 до 12.00 часова. 

4 ) У случају да други дан републичког  празник пада у недјељу, и преноси се у  

      складу са Законом о празницима РС на понедјељак, могу да раде све трговине   

      из претходне подтачке , и то у времену како је назначено истом. 

 

                                                                          VIII 

 

   Одредбе ове одлуке  примјењују се и на организационе јединице које послују у  

   оквиру  правних лица и све издвојене јединице предузетника.  

                                                                   

                                                                          IX 

 

1) Сви субјекти којима је радно вријеме утврђено овом одлуком дужни су да се 

придржавају прописаног почетка и завршетка радног времена. 

2) Субјекти обухваћени овом одлуком су дужни видно истакнути распоред 

радног времена на улазу у објекат, односно пословни простор у коме се 

обављају дјелатности обухваћене Одлуком. 
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III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

                                                                              X 

 

1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај правно лице 

ако се не придржава утврђеног радног времена. 

2) За радње из подтачке 1) ове тачке казниће се за прекршај и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ. 

3) За радње из подтачке 1) ове тачке казниће физичко лице- предузетник , 

новчаном казном од 300 КМ  до 1.000 КМ. 

IV НАДЗОР           

                                                                               XI 

Надзор и контролу над примјеном одредби ове одлуке вршиће надлежна тржишна 

инспекција и комунална полиција. 

                                                        XII 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног времена 

правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну 

дјелатност на подручју општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 7/08 

и 8/08) 

                XIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Гацко“. 

 

Број :  03/2-320-9/22                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум :                                                                                                         Рајко Паповић 

           ___________________ 


