
 

 

Na основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 6/07), члана 13. 

Закона о занатско–предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11), члана 

21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ брoj:101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 34. став 1. алинеја 9. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, брoj: 8/08-

пречишћени текст, 9/08, 2/09 и 1/11), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 07.02.2013. 

године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању радног времена трговинским и  

занатско-предузетничким радњама на подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком одређује се радно вријеме трговинским и занатско- предузетничким радњама на 

подручју општине Рудо 

 Под радним трговинским радњама у смислу ове Одлуке , сматрају се продајни објекти, у којима се 

обавља трговина на мало и то: продавнице, самопослуге, драгстори, дисконтне продавнице, бутици, робне 

куће киосци, покретне продавнице, тржнице на мало, односно пијаце и привремени и повремени облици 

продаје ( улична продаја) , бензинске пумпне станице, складишта и стоваришта. 

            Одредбе ове Одлуке односе се и на радно вријеме занатских, занатско-трговинских радњи и радњи 

које обављају услужну дјелатност.  

 

Члан 2. 

 

 Радно вријеме трговинских, занатских и услужних  радњи одређује се: 

-  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. 

   Унутар радног времена из овог члана, власник радње  може слободно одредити радно вријеме у којем 

ће пословати, које не може трајати мање од 8 часова радним данима. 

    Власник радње која обавља  пекарску дјелатност а не налази се у стамбено-пословном објекту може 

слободно одредити радно вријеме унутар периода од 24 часа дневно.  

 

Члан 3. 

 

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

К.П.“Услуга“ Рудо, и на који сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. 

Радно вријеме сајмова, изложби, као и других повремених начина обављања трговине одређује се 

слободно. 

 

Члан 4. 

 

Радно вријеме забавних радњи (салони забавних игара, игара на срећу, видео клубова и сл.), 

одређује се : 

- у  времену од 07,00 до 22,00 часа – у зимском периоду, 

- у  времену од 07,00 до 23,00 часа – у љетном периоду. 

Унутар радног времена из овог члана, власник радње може слободно одредити радно вријеме у 

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

Члан 5. 

 

 Под љетним периодом, у смислу ове Одлуке, подразумјева се период од 1. априла до 30. септембра 

текуће године, а под зимским периодом од 1. октобра  текуће  године до 31. марта наредне године. 

 

Члан 6. 

 



 

 

     Одредбе ове Одлуке примјењују се и на радње, односно организационе јединице које послују у 

оквиру предузећа, односно правних лица. 

 

Члан 7. 

 

             Нерадним даном,односно недељом могу да раде трговинске радње ( трговине на мало прехрамбеним 

и непрехрамбеним производима  -  дјелатност продавница мјешовите робе и киосци)  најдуже 5 (пет) часова.  

      У дане  државних празника Републике Српске: 

1. Нова година  1. и 2. јануар, 

2. Дан републике  9. јануар, 

3. Међународни празник рада  1. и 2. мај, 

4. Дан побједе над фашизмом 9. мај, 

5. Дан успостављања општег оквирног споразума за мир у БиХ 21. новембар, 

 не раде тговинске, занатске и услужне радње. 

      Изузетно од одредбе претходног става, трговинске радње са претежно прехрамбеном робом у дане 

празника РС могу радити скраћено, најдуже 4 (четири) часа, а сходно  договору Удружења  трговаца. 

 

Члан 8. 

 

Обавјештење о радном времену мора бити видљиво истакнуто на  улазу у радњу, односно 

организациону јединицу која послује у оквиру предузећа, односно правног лица. 

 

Члан 9. 

 

Новчаном казном од 500 до 5.000 КМ казниће се за прекршај, правно лице, ако на уочљив начин не 

истакне, и не придржава се прописаног радног времена. 

За прекршај из става 1. Овог члана казниће се  и одговорно лице у правном лицу- новчаном казном 

од 100 до 1.000 КМ. 

За прекршај из става 1. Овог члана, казниће се  предузетник, новчаном казном од 100 до 1.000 КМ. 

 

Члан 10. 

 

Надзор и контролу  провођења ове Одлуке, вршиће надлежна Тржишна инспекција и Комунална 

полиција. 

Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-11/13.                                                                

Датум:07.02.2013.год.                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                                            Скупштине општине Рудо 

                                                                                     Велибор Ћировић.с.р    

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број 6/07), 

члана 13. Закона о занатско–предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 

117/11), члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 42/05 

и 118/05) и члана 34. став 1. алинеја 9. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број: 

5/13-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 12.11.2013. године,  донијела 

је 

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о одређивању радног времена трговинским изанатско-предузетничким радњама 

на  подручју општине Рудо 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци  о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама на  

подручју општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број 3/13) у члану 2. став 1. алинеја 1.и 2. 

мијењају се и гласе: 

„- у времену од 07,00 до 23,00 часа - у зимском периоду и 

- у времену од 07,00 до 24,00 часа - у љетном периоду.“ 

                     
Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

Број:01-022-118/13                                                                

Датум:12.11.2013.године                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                                                          Скупштине општине Рудо 

                                                                                     Велибор Ћировић.с.р     

      

 
            На основу члана 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ број 6/07), 

члана 13. Закона о занатско–предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 

117/11), члана 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број:101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 34. став 1. алинеја 9. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, 

број: 5/13-пречишћени текст), Скупштина општине Рудо на сједници одржаној дана 12.12.2013. године,  

донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама Одлуке о одређивању радног времена трговинским и 

занатско-предузетничким радњама на  подручју општине Рудо 

 

 

                                                                  Члан 1. 

 

У Одлуци  о одређивању радног времена трговинским и занатско-предузетничким радњама на  

подручју општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 3/13 и 15/13) у члану 7. став 1.  брише се. 

                     
                                                                  Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рудо“. 

 

 

Број:01-022-127/13                                                                

Датум:12.12.2013.године                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 



 

 

                                                                                                      Скупштине општине Рудо 

                                                                          Велибор Ћировић  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


