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Прњавор, фебруар 2017. године 

 



На основу члана  27. и 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16), члана 30. Закона о угоститељству („Службени гласник 

Републике Српске“, број 15/10, 57/12, 67/13), члана 13. Закона о зантско-предузетничкој 

дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 117/11, 121/12, 67/13), члана 

15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 6/07, 52/11, 

67/13, 106/15), члана 2. став 2. и члана 26. Уредбе о критеријумима за одређивање 

радног времена у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 44/11), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), члана 194. и члана 228. став 1. Пословника Скупштине општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 16/14), Скупштина општине 

Прњавор на сједници одржаној дана ________ године, донијела је 

                             

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 

услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор  

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о радном времену у угоститељским, трговинским, занатским, 

услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 36/13, 17/15, 3/17) члан 26. мијења се и  гласи: 

„Радно вријеме занатских и других објеката услужних дјелатности, за које 

посебним прописима из појединих области није прописано радно вријеме, изузев 

играоница и рођендаоница, може трајати сваким радним даном од 06,00 до 22,00 часа, а 

недјељом од 07,00 до 12,00 часова. 

Радно вријеме играоница и рођендаоница може трајати сваким даном од 07,00 до 

22,00 часа.“ 

 

Члан 2. 

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

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

 

Број: 01- _______/17                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______2017. године                                                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Прњавор                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ 

 

  Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 27. став. 2. Закона о 

локалној самоуправи, којим је прописано да: 

 „Општине у области туризма, угоститељства, занатства и трговине има сљедеће 

надлежности: ... 

- Обезбјеђује услове за развој и унапређење угоститељства, занатства, домаће 

радиности и трговине и прописује радно вријеме и друге услове његовог рада и 

пословања којим се остварују захтјеви грађана у оквиру тих дјелатности.“ 

 

Чланом 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“ број 117/11, 121/12, 67/13) прописано је да „Надлежни орган 

јединице локалне самоуправе својим актом одређује распоред почетка и завршетка 

радног времена за поједине дјелатности. 

 

Чланом 15. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“ 

број 6/07, 52/11, 67/13, 106/15) прописано је да радно вријеме и распоред дневног и 

седмичног радног времена продајних објеката, радно вријеме у дане државни празника 

и нерадних дана у којима је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице, 

сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања трговине утврђује орган 

јединице локалне самоуправе. 

 

Чланом 30. Закона о угоститељству („Службени гласник Републике Српске“ број 

15/10, 57/12, 67/13) прописано је: 

„(1) Влада уредбом утврђује критеријуме за одређивање радног времена 

угоститељских објеката. 

 (2)  На основу критеријума из става 1. овог члана, надлежни орган одлуком 

одређује радно вријеме угоститеља.“ 

 

Чланом 2. став 2. Уредбе о критеријумима за одређивање радног времена у 

угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“ број 44/11) 

прописано је да: „Надлежни орган одлуком прописује радно вријеме угоститељских 

објеката који послују на подручју јединица локалне самоуправе у складу са законом 

који регулише област угоститељства и у складу са овом уредбом.“ Чланом 26. Уредбе 

одређен је рок од 6 мјесеци за усклађивање Одлуке о радном времену са одредбама 

Уредбе. 

 

Чланом 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ 

број 14/14) предвиђено је да Скупштина општине, поред осталог, доноси одлуке из 

области угоститељства, занатства и трговине. 

 

Чланом 190. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“ број 16/14) прописано је да у вршењу својих права и дужности, 

Скупштина доноси опште, појединачне и остале акте. 

  

Чланом 43. Закона о прекршајима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број 63/14) прописане су минималне и максималне висине новчаних 

казни које се могу прописати за прекршаје прописане одлуком или уредбом Владе, 

одлуком Скупштине града или Скупштине општине: 

од 500,00 КМ до 10.000,00 КМ за правно лице, 

од 50,00 КМ до 5.000,00 КМ, за одговорно лице у правном лицу, 



од 30,00 КМ до 6.000,00 КМ, за појединца који обавља самосталну пословну дјелатност 

и од 30,00 КМ до 3.000,00 КМ, за физичко лице. 

 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

  Разлози за измјену члана 26. Одлуке о радном времену у угоститељским, 

трговинским, занатским, услужним и другим објектима на подручју општине Прњавор 

произилазе из оправданих захтјева грађана и пословних субјеката који обављају 

предметну дјелатност  упућених Начелнику општине Прњавор, као и указане потребе за 

радом играоница и рођендаоница недјељом. 

 

Обзиром да није у питању сложен или обиман општи акт, односно акт за који је 

другим прописима предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 228. Пословника 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 16/14), 

подносимо приједлог општег акта, јер сматрамо да исти није потребно претходно 

разматрати у нацрту, те да су испуњени услови за доношење акта по скраћеном 

поступку.  

 

Цијенећи све напријед наведено, предлаже се Скупштини општине да донесе 

измјену ове одлуке. 

 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА  

 

За провођење ове одлуке нису потребна материјална средства. 

 

 


