
 
 На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 
6/07, 52/11, 67/13 и 106/15), члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени 
гласник Републике Српске“ број 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), члана 39.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16) и члана 5. Закона о празницима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 43/07)  и члана  36. Статута  
општине Невесиње („Службени гласник општине Невесиње“ број 6/17), Скупштина општине 
Невесиње, на својој 20 . редовној сједници одржаној дана 23.11. 2018. године, донијела  јe 
 

О Д Л У К У 
 
о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, 
занатску и услужну дјелатност на подручју општине Невесиње 
 

Члан 1. 
 

(1) Овом Одлуком, одређује се радно вријеме 
 правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност (у 
даљем тексту: субјекти) на подручју општине Невесиње. 

(2) Под трговинским објектима, у смислу ове  
Одлуке, сматрају се продајни објекти правних  
лица и предузетника у којима се обавља трговина на мало, и то:  продавнице, самопослуге, 
драгстори, дисконтне продавнице, бутици, робне куће, киосци, трговине на мало  на аутобуској и 
бензинским пумпним станицама, даљинска продаја, продаја од врата до врата, продаја на 
покретном столу, покретне продавнице, тржнице на мало-пијаце, трговачки центри, складишта и 
стоваришта у којима се обавља трговина на велико и мало. 

(3) Под занатском и услужном дјелатношћу, у  
смислу ове Одлуке, сматрају се занатске и услужне дјелатности-дефинисане Законом 
(нпр.одржавање и поправка моторних возила, фризерски и други третмани за уљепшавање, 
поправка обуће, поправка предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, и сл.). 

(4) Одредбе ове одлуке односе се и на правна 
лица, и предузетнике који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача, и продаје истих. 
 
 
 

Члан. 2. 
 

(1) Радно вријеме субјектима из члана 1. ове  
Одлуке, одређује се – сваким радним даном: 
у времену од  7,00 до 22,00 часа. 
 

(2) У оквиру радног времена утврђеног овим  
чланом, субјекти могу слободно организовати  
своје пословање – у једнократном или двократном радном времену, које не може трајати мање од 8 
часова - радним данима. 
 

Члан 3. 
 

Изузетно од одредби члана 2. Одлуке, у времену од 00,00 до 24,00 часа, радним даном могу да 
раде: 
 

1) правна лица, и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба, пецива,  
свјеже  тјестенине и колача, и продаје истих; 

2) трговински објекти, типа „драгстор“; 
3) трговински објекти у аутобуској  станици, и на бензинским пумпним станицама. 



 
Члан  4. 

 
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. 

Члан  5. 
 

(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 и аутомати за 
забаву, класичне томболе и сл. ) - одређује се радним данима: 
- у времену од 07,00 до 22,00 часа, осим казина, кладионица и аутомат клубова, којима је радно 
вријеме прописано Законом о играма на срећу.  
(2) Унутар радног времена из овог члана, субјекти могу слободно одредити радно вријеме у 
којем ће пословати, а које не може трајати мање од 8 часова . 
 

Члан  6. 
 

Сви  субјекти наведени у  члана 1. ове Одлуке могу да раде и  недељом  у времену од 7,00 до  
15,00 часова. 
 
1) Изузетно од става 1. овог члана  могу да раде: 

 
 

 у времену од 7,00 до 23,00 часова: 
 
- трговине на мало погребном опремом,  
- продаја на покретном столу, 
 
- субјекти који пружају услуге забаве и 
 приређивања игара на срећу из члана 5.(видео -  клубови, салони забавних игара, спортске клади-
онице, аутомати за игре на срећу и аутомати за забаву, класичне томболе и сл.) 
 
 у времену од 00,00 до 24,00 часова : 
 
-  правна лица, и предузетници који обављају  
    дјелатност производње хљеба, пецива,свјеже  
    тјестенине и колача, и продаје истих, 
-  трговински објекти, типа „драгстор“; 
-  трговински објекти у аутобуској  станици, и  
    на бензинским пумпним станицама. 
 

Члан  7. 
 

(1) У дане  празника Републике Српске  који се празнују један дан, субјекти обухваћени овом 
Одлуком – не раде. 

 
 Изузетно, од става 1. овог члана, могу да раде: 
 

1. У времену од 00.00 до 24.00 часа, субјекти који обављају дјелатност производње хљеба, 
пецива, свјеже тјестенине и колача, и продаје истих, трговински објекти на аутобуској станици, 
бензинске пумпне станице и трговински објекти у оквиру бензинске пумпне станице,  
трговински објекти типа „драгстор“, трговине на мало погребном опремом.  
 
2. У времену од 07.00 до 22.00 часа,  једна апотека, уз одржавање приправности изван 
наведеног радног времена. 



 
3. у времену од 7,00 до 11,00, часова  месаре и рибарнице. 
  

У дане  празника Републике Српске,  који  се празнују два дана, први дан је нерадни за све 
субјекте, осим изузетих у предходном ставу , док други дан,  могу да раде  сви субјекти побројани у 
члану 6. ове Одлуке,  у времену како је одређено тим чланом. 

 
(2) У случају да други дан републичког празника пада у недјељу, и преноси се – у складу  са 

Законом о празницима Републике Српске, на понедјељак, могу да раде сви субјекти из 
претходног  става, и то у времену како је у истом назначено. 

 
Члан  8. 

Одредбе ове Одлуке примјењују се и  на организационе јединице које послују у оквиру правних 
лица и све издвојене пословне просторије предузетника. 

Члан  9. 
 

Обавјештење о радном времену (дневни и седмични распоред, радно вријеме у дане  празника и  
нерадних дана) – мора бити истакнуто на видном мјесту, на улазу у објекат, односно пословни 
простор у којем се обављају дјелатности обухваћене овом Одлуком. 
Сви субјекти обухваћени овом Одлуком дужни су да се придржавају истакнутог распореда, и 
прописаног почетка и завршетка радног времена. 
 

Члан 10. 
 

(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ, 
 казниће се правно лице – ако на уочљив начин не истакне, и не придржава се прописаног почетка 
и завршетка радног времена. 

1) За радње из става 1. овог члана, казниће се 
 за прекршај и одговорно лице-у правном лицу, новчаном казном од 500 КМ до 2.000 КМ. 

2) За прекршај из става 1. овог члана, казниће 
 се предузетник, новчаном казном од 500 КМ 
 до 1.000 КМ. 

(3) За прекршаје наведене у овом члану,  
овлаштени орган – тржишни инспектор и комунални полицајац, починиоцу прекршаја изриче 
прекршајну санкцију, у складу са Законом о прекршајима Републике Српске. 

Члан 11. 
 

Надзор и контролу провођења ове Одлуке  вршиће  Тржишна инспекција  и Комунална полиција. 
 

Члан 12. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављена у“ Службеном гласнику општине 
Невесиње“    

Члан 13. 
 
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 Невесиње(„Службени гласник општине Невесиње“ бр. 4/08) 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА                               
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕВЕСИЊЕ                                                                 
БРОЈ: 01-013-112/18                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                    
Датум:23.11.2018. године                   Вукотић Момчило ,с.р. 
 


