
На основу члана 33. став 9. Закона о угоститељству („Службени гласник 
Републике Српске“, број 45/17), члана 39. став 2. тачка 2) а у вези са чл. 18. и 27. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 2. став 2. Уредбе о критеријумима за одређивање радног времена у 
угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, број 9/11) и 
чланa 38. став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине 
Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча, на Двадесет седмој редовној сједници, 
дана 28.3.2019. године,  д о н о с и   
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У   
О  ОДРЕЂИВАЊУ  РАДНОГ  ВРЕМЕНА  УГОСТИТЕЉСКИХ   

ОБЈЕКАТА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   
 
 
 
 

I   ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ  
 

I 
Овом одлуком одређује се радно вријеме угоститељских објеката на подручју 

општине Фоча, посебно радно вријеме (продужено или скраћено), радно вријеме 
угоститељских објеката у дане републичких и вјерских празника, извођење музике 
уживо и продуциране музике.  
 

II 
Под радним временом, у смислу ове одлуке, сматра се вријеме у којем 

угоститељски објекти морају бити отворени, односно вријеме у којем угоститељи 
могу да обављају угоститељску дјелатност у току једног радног дана.  
 

III 
Угоститељским објектима, у смислу ове одлуке, сматрају се сви угоститељски 

објекти који су регистровани за пружање угоститељских услуга, у складу са Законом 
о угоститељству и Правилником о разврставању и минималним условима за рад 
угоститељских објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 108/11).  
 

IV 
1) У оквиру радног времена угоститељ одређује распоред, почетак и 

завршетак радног времена, тако да радно вријеме може бити и краће од прописаног.  
2)  Угоститељ је обавезан да распоред, почетак и завршетак радног времена 

видно истакне на улазу у угоститељски објекат. 
3)  Угоститељ је обавезан придржавати се истакнутог радног времена из 

подтачке 2) ове тачке.  
  
  

II   РАДНО  ВРИЈЕМЕ  
 

V 
1)  Радно вријеме угоститељских објеката, у смисли ове одлуке, може бити:  
-  прописано радно вријеме и 



-  посебно радно вријеме. 
2)  Прописано радно вријеме је радно вријеме одређено овом одлуком за све 

угоститељске објекте који послују на подручју општине Фоча.  
3)  Посебно радно вријеме је радно вријеме које је различито од прописаног и 

може бити продужено или скраћено и одређује се у сваком појединачном случају у 
односу на посебни угоститељски објекат и у зависности од испуњености услова за 
продужено или скраћено радно вријеме.  

 
 
1.   Прописано  радно  вријеме    

 
VI 

1)  У неограниченом радном времену могу радити: 
-  угоститељски објекти намијењени за смјештај гостију, 
-  угоститељски објекти који су смјештени у објектима на аутобуској станици, 
-  угоститељски објекти који послују у саставу бензинских пумпних станица, 
-  угоститељски објекти који пружају кетеринг услуге, без пружања услуга у 

свом објекту.  
2) За остале угоститељске објекте на подручју општине Фоча утврђује се 

сљедеће радно вријеме: 
1. угоститељски објекти за исхрану и пиће из групе Ресторани (ресторан, 

пекотека, гостионица, роштиљница / ћевабџиница, пицерија, печењара, објекат брзе 
хране, посластичарница, домаћа кухиња) и угоститељски објекти групе Барови, у 
којима се претежно услужују пића и припремају и услужују напици (кафана, кафе 
бар, бар на отвореном, пивница, винарија, бифе, крчма и коноба): 

-  у зимском периоду (од 01.10. – 30.04.), радним данима од 06,00 до 23,00 
часа, а у дане викенда (петак и субота) од 06,00 до 24,00 часа,  

-  у љетном периоду (од 01.05. – 30.09.), радним данима од 06,00 до 24,00 часа, 
а у дане викенда (петак и субота) од 06,00 до 01,00 час наредног дана,  

2.  угоститељски објекти, без обзира на врсту, који се налазе у пословно – 
стамбеном објекту колективног становања (стамбена зграда):  

-  у зимском периоду (од 01.10. – 30.04.), радним данима од 06,00 до 22,00 
часа, а у дане викенда (петак и субота) од 06,00 до 23,00 часа,  

-  у љетном периоду (од 01.05. – 30.09.), радним данима од 06,00 до 23,00 часа, 
а у дане викенда (петак и субота) од 06,00 до 24,00 часа,  

3.  ноћни клуб, ноћни бар, диско клуб / дискотека: 
-  радним данима од 19,00 до 02,00 часа наредног дана,  
-  у дане викенда (петак и субота) од 19,00 до 03,00 часа наредног дана,  
4.  салони за посебне прилике (свадбени салони и сл.) од 06,00 до 03,00 часа 

наредног дана.  
 

VII 
1) Угоститељски објекти могу да раде у дане републичких и вјерских 

празника у прописаном радном времену.  
2) У дане новогодишњих празника и вјерског празника – Божић (31. 

децембар/1. јануар, 1/2. јануар, 7/8. јануар и 13/14. јануар) радно вријеме свих 
угоститељских објеката је неограничено.  

3) Угоститељски објекти на Бадњи дан (6. јануар) и Велики петак (уочи 
Васкрса) могу да раде од 06,00 до 18,00 часова.  
 
 
 



VIII  
За вријеме одржавања међународних, културних, спортских или сличних 

манифестација које својим значајем представљају унапређење туристичке понуде 
Општине, радно вријеме угоститељских објеката у зони њиховог одржавања може се 
продужити за вријеме трајања тих манифестација, а по захтјеву организатора 
манифестације или Јавне установе Туристичка организација општине Фоча, о чему 
одлуку доноси надлежно одјељење Општинске управе Општине Фоча.   
 

IX 
1) Угоститељске услуге које се пружају изван угоститељских објеката (на 

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

2) Радно вријеме угоститеља у објектима 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.  

3) У угоститељским објектима за смјештај, у којима се обавља више 
различитих угоститељских дјелатности у различитим врстама угоситељских 
објеката, утврђује се радно вријеме посебно за сваку дјелатност и врсту 
угоститељског објекта. 
 

X 
1)  Радно вријеме дијела угоститељског објекта на отвореном простору или на 

површинама прилагођеним пружању угоститељских услуга изван угоститељског 
објекта, као што су баште или терасе, почиње и завршава се у радном времену тог 
угоститељског објекта.  

2)  Изузетно од подтачке 1) ове тачке, угоститељски објекти типа: ноћни бар, 
диско бар, ноћни клуб, диско клуб (дискотека), након истека прописаног радног 
времена угоститељских објеката за исхрану и пиће типа: кафе бар, кафана, бифе, 
ресторан и сл. не могу обављати дјелатност на отвореном простору или на 
површинама прилагођеним пружању угоститељских услуга изван угоститељског 
објекта, као што су љетње баште и терасе, без обзира на радно вријеме затвореног 
дијела тог објекта.  

3)  Одредба подтачке 2) ове тачке не примјењује се на угоститељске објекте за 
исхрану и пиће типа: ноћни бар, диско бар и диско клуб (дискотека) уколико се 
налазе у зонама у којима просторним планом на подручју општине Фоча није 
предвиђена стамбена изградња или које у свом окружењу немају стамбене објекте.  

 
 
2.   Посебно  радно  вријеме    

 
XI 

1)  Посебно радно вријеме је радно вријеме које је различито од прописаног 
радног времена, а може бити продужено или скраћено и одређује се у сваком 
појединачном случају, у зависности од испуњености услова за продужено или 
скраћено радно вријеме.  

2)  Надлежно одјељење може, у складу са условима за одређивање посебног 
радног времена из ове одлуке:  

- на појединачан захтјев угоститеља одредити рад у продуженом радном 
времену,  

-  по службеној дужности одредити да угоститељски објекат ради у скраћеном 
радном времену.  



3)  За одређивање посебног радног времена угоститељског објекта надлежно 
одјељење издаје рјешење.  

 
 
2. 1.   Продужено  радно  вријеме   

 
XII 

1)  За добијање одобрења за рад у продуженом радном времену, угоститељ је 
дужан поднијети захтјев надлежном одјељењу.  

2) Издавање рјешења за рад угоститељског објекта у продуженом времену 
веже се за унапријед одређени временски период и за претходно испуњавање 
одређених услова, те уз могућност да се у случајевима неиспуњавања тих услова 
радно вријеме скрати у границама прописаног радног времена.  

3)  У поступку издавања рјешења из подтачке 2) ове тачке надлежно одјељење 
је обавезно узети у обзир:  

-  услове заштите животне средине,  
-  локацију угоститељског објекта,  
-  зону намјене подручја у коме је смјештен угоститељски објекат,  
- досадашњи начин обављања угоститељске дјелатности (квалитет услуге, 

поштивање јавног реда и мира и сл.).  
 

XIII 
1)  Критеријуми за рад у продуженом радном времену су:  
-  налаз и мишљење овлашћене стручне организације за мјерење нивоа буке, 

којим се потврђује да су у угоститељском објекту спроведене мјере за заштиту од 
буке и да се угоститељ придржава прописаног нивоа буке, уколико се објекат налази 
у пословно-стамбеној згради колективног становања, односно у насељу са 
индивидуалним стамбеним јединицама или у близини здравствене установе за 
смјештај пацијената,  

-  препорука Јавне установе Туристичка организација општине Фоча, која је 
надлежна за туристичку промоцију мјеста у којем се налази угоститељски објекат, 
чиме се потврђује његов значај у укупној туристичко – угоститељској понуди, 
утврђен на основу пружања квалитетне угоститељске услуге у периоду не краћем од 
годину дана од дана издавања препоруке,  

- доказ да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног 
налога или доношењем правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај због 
прекорачења радног времена, односно због нарушавања јавног реда и мира у 
угоститељском објекту за који се тражи продужено радно вријеме, у претходних 
шест мјесеци од дана подношења захтјева за рад у продуженом радном времену.  

2) За рад у продуженом радном времену угоститељ подноси захтјев 
надлежном одјељењу, уз прилагање доказа из подтачке 1) ове тачке.  

3)  Рад у продуженом радном времену из подтачке 1) ове тачке може износити 
најдуже шест мјесеци од дана издавање рјешења.  

4)  По истеку рока из подтачке 3) ове тачке, угоститељ може поднијети захтјев 
за поновни рад у продуженом радном времену.  

5)  Уколико се у периоду рада угоститељског објекта у продуженом радном 
времену оствари један од разлога из тачке XV ове одлуке за скраћење радног 
времена, надлежно одјељење по службеној дужности одређује угоститељском 
објекту рад у прописаном радном времену. 

6)  У случају из подтачке 5) ове тачке, угоститељ не може поново поднијети 
захтјев за продужење радног времена, у року од шест мјесеци од дана доношења 
рјешења из подтачке 3) ове тачке.  



7)  Продужено радно вријеме из подтачке 1) ове тачке може бити најдуже два 
сата у односу на прописано радно вријеме, што у сваком конкретном случају 
одређује надлежно одјељење.  
  
  

2. 2.   Скраћено  радно  вријеме   
 

XIV 
1)  Скраћено радно вријеме је радно вријеме краће од прописаног, а утврђује 

га надлежно одјељење, посебно за поједини угоститељски објекат, на основу 
захтјева:  

-  Комуналне полиције,  
-  Еколошке инспекције, 
-  надлежног органа полиције. 
2) Надлежно одјељење може по службеној дужности затражити доставу 

потребних извјештаја из подтачке 1) ове тачке ради скраћења радног времена.  
 

XV 
Критеријуми за одређивање рада у скраћеном радном времену су:  
- ако је током године угоститељ најмање два пута кажњен изрицањем 

прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје због 
прекорачења радног времена,  

- ако је током године угоститељ најмање једном кажњен изрицањем 
прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршаје због 
ремећења јавног реда и мира у угоститељском објекту или прекорачења дозвољеног 
нивоа буке,  

-  ако је угоститељски објекат дио пословно – стамбене зграде колективног 
становања или се налази у насељу за индивидуално становање, односно у близини 
здравствених установа за смјештај пацијената, а у објекту или у његовој непосредној 
близи се учестало ремети јавни ред и мир, о чему постоје записници о извршеном 
инспекцијском прегледу надлежних органа о прекорачењу радног времена и 
прекорачењу дозвољеног нивоа буке.  
 

XVI 
1)  Надлежно одјељење, у року од 15 дана од дана пријема захтјева органа из 

тачке XIV ове одлуке, одлучује о захтјеву за скраћење радног времена и о томе 
обавјештава подносиоца захтјева.  

2)  Ако се у току поступка утврди да је испуњен један од услова за скраћење 
радног времена, надлежно одјељење ће, рјешењем, скратити радно вријеме 
угоститељског објекта на период од три до шест мјесеци.  

3)  Радно вријеме објекта може се скратити за један сат у односу на прописано 
радно вријеме.  

4)  По истеку периода из подтачке 2) ове тачке, угоститељ обавља дјелатност 
у прописаном радном времену.  

5)  Уколико је угоститељ обављао дјелатност у продуженом радном времену, 
након скраћења тог радног времена обавља дјелатност у прописаном радном 
времену.  

6)  Надлежно одјељење, по истеку рока трајања мјере из подтачке 2) ове 
тачке, писмено обавјештава угоститеља да може обављати угоститељску дјелатност 
у прописаном времену.  

7) Уколико се у периоду од једне године од дана доношења рјешења о 
одређивању скраћеног радног времена поново покрене исти поступак у којем се по 



други пут утврди испуњеност услова за скраћење радног времена, новим рјешењем 
одредиће се да скраћено радно вријеме таквог угоститељског објекта траје 
календарски најмање шест мјесеци до најдуже годину дана.  
 

XVII 
1)  „Вријеме толеранције“, односно вријеме конзумације услуге које је почело 

у прописаном или посебном радном времену, износи 30 минута, рачунајући од 
момента истека прописаног или посебног радног времена угоститељског објекта. 

2)  У „вријеме толеранције“ угоститељ обавља припремне радње за затварање 
објекта и не може примати нове госте нити пружати угоститељске услуге.  
  
  

III   ЗВУЧНА  ИЗОЛАЦИЈА  
 

XVIII 
1) Угоститељски објекти смјештени у пословно – стамбеном објекту 

колективног становања (стамбена зграда), односно у насељу са индивидуалним 
стамбеним јединицама (породичне куће) или у близини здравствене установе за 
смјештај пацијената, морају испуњавати услове у погледу заштите од буке, у складу 
са посебним прописима.  

2)  Ниво буке у угоститељским објектима из подтачке 1) ове тачке не смије да 
прелази границе дозвољене чујности изван угоститељског објекта, у складу са 
прописима из области заштите животне средине.  

3)  У свим угоститељским објектима, без обзира на дужину радног времена, 
није дозвољено извођење музике, као ни емитовање музике преко музичких уређаја 
у времену од 22,00 – 06,00 часова, уколико има чујност изнад граница дозвољеног 
интензитета нивоа буке.  

4)  Угоститељ је дужан захтјев за издавање рјешења за извођење музике 
уживо у угоститељском објекту поднијети најмање три дана раније од дана за који 
тражи одобрење.  

 
  

IV   НАДЗОР  
 

XIX 
1)  Надзор над примјеном ове одлуке у погледу придржавања радног времена 

у угоститељским објектима врши Комунална полиција, у складу са посебним 
овлашћењима прописаним у закону који регулише област угоститељства и у закону 
који прописује поступање комуналне полиције.  

2)  Инспекцијски надзор над примјеном ове одлуке у погледу нивоа буке у 
угоститељским објектима врши еколошки инспектор, у складу са посебним 
овлашћењима из закона који регулише област рада инспекција и заштите животне 
средине.  

 
  

V   КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ  
 

XX 
1) Новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ казниће се за прекршај 

угоститељ као привредно друштво, ако:  
-  се не придржава прописаног и посебног радног времена из т. VI, VII, VIII, 

XIII, XVI ове одлуке, 



-  обавља угоститељску дјелатност, а у угоститељском објекту нису испуњени 
услови за заштиту од буке из тачке XVIII подт. 1) и 2) ове одлуке.  

2)  За прекршај из подтачке 1. ове тачке новчаном казном од 200 КМ до 1.000 
КМ казниће се одговорно лице у правном лицу.  

3)  За прекршај из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 400 КМ до 2.000 
КМ казниће се угоститељ као предузетник или физичко лице.   
 

XXI 
1) Новчаном казном од 400 КМ до 2.500 КМ казниће се за прекршај 

угоститељ као привредно друштво ако:  
-  се не придржава радног времена из тачке IX ове одлуке,  
-  обавља угоститељску дјелатност на отвореном простору или на површинама 

прилагођеним пружању угоститељских услуга изван угоститељског објекта (баште, 
терасе) супротно одредбама тачке Х ове одлуке, 

-  на улазу у угоститељски објекат није видно истакнуто обавјештење о 
радном времену (тачка IV подтачка 2) ове одлуке),  

-  не поштује „вријеме толеранције“ из тачке XVII ове одлуке, 
-  изводи или емитује музику супротно одредби тачке XVIII подтачка 3) ове 

одлуке.  
2)  За прекршај из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 100 КМ до 500 

КМ казниће се одговорно лице у правном лицу. 
3)  За прекршај из подтачке 1) ове тачке новчаном казном од 200 КМ до 1.000 

КМ казниће се угоститељ као предузетник или физичко лице.   
 

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

времена у области угоститељства, трговине и занатства („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 1/08), изузев одредби чл. 8, 9. и 12. које се односе на 
трговинске и занатске радње.  
 

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

гласнику Општине Фоча“.  
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