
 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 2) и члана 39. став 2. тачка 9) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

члана 26. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 105/19), 

члана 13. Закона о занатско – предузетничкој дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19) и члана 38. став 2. тачка 

18) Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), 

Скупштина Oпштине Фоча, на Тридесет деветој редовној сједници, дана 2.7.2020. 

године,  д о н о с и    

 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У   

О  ОДРЕЂИВАЊУ  РАДНОГ  ВРЕМЕНА   

ТРГОВИНСКИХ,  ЗАНАТСКИХ  И  УСЛУЖНИХ   

ДЈЕЛАТНОСТИ  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   

 

 

 

 

 

I 

Овом одлуком одређује се радно вријеме правним лицима и предузетницима 

(у даљем тексту: субјекти) који на подручју општине Фоча обављају трговинску, 

занатску и услужну дјелатност.  

 

II 

1)  Радно вријеме трговинских, занатских и услужних радњи радним даном 

одређује се у времену од 6,00 до 22,00 часа. 

2)  Радно вријеме субјеката из подтачке 1. ове тачке на дан 31. децембар 

утврђује се од 7,00 до 18,00 часова.  

3) У оквиру радног времена утврђеног овом тачком, субјекти могу 

организовати пословање у једнократном или двократном радном времену, које не 

може бити краће од осам часова.  

4)  Изузетно од подт. 1. и 2. ове тачке, бензинске пумпе могу да раде сваким 

даном, у времену од 00,00 до 24,00 часа.  

 

III 

1)  Радно вријеме недјељом субјеката из тачке I ове одлуке утврђује се: 

-  у зимском периоду, који у смислу ове одлуке траје од 1. октобра до 30. 

априла, као нерадни дан, 

-  у љетњем периоду, који у смислу ове одлуке траје од 1. маја до 30. 

септембра, у периоду од 07,00 до 12,00 часова. 

2)  Изузетно од подтачке 1. ове тачке, недјељом могу да раде: 

-  субјекти који обављају основну дјелатност продаје хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача, од 06,00 до 12,00 часа, 

-  апотеке, од 07,00 до 22,00 часа, према распореду дежурних апотека, који 

одреди Начелник Општине Фоча. 

 

 



 

 

IV 

1) У дане републичких празника који се празнују један дан, субјекти 

обухваћени овом одлуком не раде. 

2)  Изузетно од подтачке 1. ове тачке, могу да раде: 

-  субјекти који обављају основну дјелатност продаје хљеба, пецива, свјеже 

тјестенине и колача, од 07,00 до 11,00 часова, 

-  цвјећаре и продавнице погребне опреме, од 07,00 до 11,00 часова, 

-  апотеке, које раде према распореду који одреди Начелник Општине Фоча, у 

складу са Законом о празницима Републике Српске. 

3)  За вријеме републичког празника који се празнују два дана, први дан је 

нерадни, осим за субјекте из подтачке 2. ове тачке. 

4)  Други дан републичког празника субјекти обухваћени овом одлуком могу 

да раде у времену које се примјењује на радно вријеме недјељом. 

 

V 

1) Обавјештење о радном времену (дневни и седмични распоред, радно 

вријеме у дане празника) мора бити истакнуто на видном мјесту на улазу у објекат, 

односно пословни простор у којем се обављају дјелатности обухваћене овом 

одлуком. 

2)  Сви субјекти обухваћени овом одлуком дужни су да се придржавају 

истакнутог распореда и прописаног почетка и завршетка радног времена. 

 

VI 

Привредни субјекти који имају регистровану производну дјелатност, уколико 

се због унапријед уговорених обавеза према купцима укаже потреба за рад у дане 

републичких празника, а у циљу испуњења истих, треба да се писмено и уз 

образложење за рад у нерадне дане обрате Начелнику Општине Фоча, који ће 

оцијенити оправданост разлога за рад у нерадне дане.  

 

VII 

Надзор над примјеном ове одлуке врши тржишна инспекција, у складу са 

посебним овлашћењима из закона који регулише област рада инспекција.  

 

VIII 

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

лице ако не истакне радно вријеме прописано овом одлуком и ако се не придржава 

радног времена прописаног т. II, III и IV ове одлуке. 

2)  За прекршај из подтачке 1. ове тачке новчаном казном од 500 КМ до 1.500 

КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу. 

3)  За прекршај из подтачке 1. ове тачке новчаном казном од 300 КМ до 1.000 

КМ казниће се физичко лице, предузетник. 

4)  За прекршаје из подт. 1, 2. и 3. ове тачке, овлашћени орган починиоцу 

прекршаја изриче прекршајну санкцију, у складу са Законом о прекршајима 

Републике Српске. 

 

IX 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важе одредбе чл. 8, 9. и 12. Одлуке 

о одређивању радног времена у области угоститељства, трговине и занатства 

(„Службени гласник Општине Фоча“, број 1/08). 

 

 



 

 

X 

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

гласнику Општина Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-61/20                                                                    ПОТПРЕДСЈЕДНИК  

Фоча, 2.7.2020. године                                                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

                                                                                                      Силвана  Вуковић  

 

 

 


