
ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу члана 26. став 1. Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, број 105/19), 
члана 13. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19), члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(Службени гласник Републике Српске, број: 97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник – 
пречишћен текст (Службени гласник града Зворник, број 5/17), Скупштина града Зворник, на 4. 
редовној сједници одржаној ____________2021. године, донијела је 
 

ОДЛУКУ  
О ОДРЕЂИВАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ 

РАДЊИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗВОРНИК 
 
I 

1) Овом oдлуком одређује се радно вријеме трговинских и занатско-предузетничких радњи на 
подручју града Зворник. 
2) Под трговинским радњама у смислу ове одлуке сматрају се продајни објекти у којима се обавља 
трговина на мало, трговина на велико као и пружање трговинских услуга и то:  

− специјализована продавница прехрамбених и непрехрамбених производа, 
− фабричка продавница прехрамбених и непрехрамбених производа, 
− класична продавница, 
− мини-маркет, 
− супермаркет, 
− хипермаркет, 
− драгстор, 
− дисконтна продавница, 
− бензинска пумпна станица и продавница на бензинској пумпној станици, 
− плинска пумпна станица, 
− бутик, 
− неспецијализована продавница претежно непрехрамбених производа, као што су робна кућа 
и трговачки центар, 

− продавница употребљаване робе, 
− киоск, 
− покретна продавница, 
− складиште и стовариште. 

 
3) Одредбе ове одлуке односе се и на радно вријеме радњи које приређују игре на срећу, 
забавних радњи и радњи које обављају услужне дјелатности, осим угоститељских радњи. 
 

II 
Одредбе ове одлуке примјењују се и на радње, односно организационе јединице, које послују у 
оквиру предузећа, односно правних лица. 
 

III 
1) Радно вријеме трговинских, занатских и услужних радњи одређује се у времену од 6,00 до 22,00 
часа. 
2) Власник радње који обавља пекарску дјелатност, а не налази се у стамбено-пословном објекту 
може слободно одредити радно вријеме унутар периода од 24 часа. 

 
IV 

1) Изузетно од одредби претходне тачке, трговинске радње са претежно прехрамбеном робом који 
се налазе у објекту аутобуске станице као и у објекту бензинске пумпне станице, могу обављати 
трговинску дјелатност у времену од 00,00 до 24,00 часа сваког дана. 
2) Радно вријеме у трговинским објектима типа драгстор је од 00,00 до 24,00, сваког дана осим у 
дане републичких празника. 
3) Радно вријеме трговинских радњи недељом, изузев радњи из подт. 1) и 2) ове тачке, одређује 
се у времену од 06,00 до 12,00 часова. 



V 
1) Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца, одређује се пијачним редом, који доноси 
трговац који пружа услуге тржнице на мало, односно пијаце и на коју сагласност даје надлежни 
орган градске управе за послове привреде. 
2) Радно вријеме сајмова, изложби као и других повремених начина обављања трговине одређује 
организатор, односно трговац, слободно у времену од 06,00 до 22,00 часа. 
 

VI 
1) Радно вријеме забавних радњи које приређују игре на срећу, салона забавних игара, видео 
клубови и слично, одређује се: 

- за горе поменуте радње које се налазе ван стамбено-пословног објекта, у трајању од 07,00 
до 23,00 часа радним данима и у трајању од 07,00 до 24,00 часа викендом (петак и субота); 

- за горе поменуте радње које се налазе у стамбено-пословним објектима, у трајању од 07,00 
до 22,00 часа. 

 
2) Радно вријеме радњи из подтачке 1) ове тачке, које се налазе у склопу угоститељских објеката, 
утврђује се у трајању радног времена угоститељског објекта. 
 

VII 
Унутар радног времена из т. III и VI власник радње може слободно одредити радно вријеме у којем 
ће пословати, а које не може трајати мање од 8 часова радним данима. 
 

VIII 
Власник радње може одредити један или два дана у седмици у које неће радити. 
 

IX 
1) У дане републучких празника не раде трговинске, услужне и остале занатске радње. 
2) Градоначелник одређује које трговинске , услужне и остале занатске радње могу радити у дане 
републичких празника и у којем радном времену, ради задовољења потреба грађана. 
 

X 
Трговинске, услужне и остале занатске радње не морају радити у дане вјерских празника. 
 

XI 
Обавјештење о радном времену мора бити видљиво истакнуто на улазу у радњу, односно 
организациону јединицу која послује у оквиру правног лица. 
 

XII 
Надзор и контролу провођења ове одлуке вршиће надлежна тржишна инспекција и комунална 
полиција. 
 

XIII 
1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако не истакне 
или се не придржава утврђеног радног времена. 
2) За радње из подтачке 1) ове тачке, казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 300 КМ до 1.000 КМ. 
3) За радње из подтачке 1) ове тачке, казниће се физичко лице (предузетник) новчаном казном од 
500 КМ до 1.500 КМ. 
 

XIV 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног времена трговинских 
и занатско-предузетничких радњи на подручју општине Зворник („Службени гласник општине 
Зворник“, број: 02/09 и 12/17). 
 

XV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града Зворник. 

 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење одлуке је садржан у члану 26. Закона о трговини Републике Српске 
којим је дефинисано да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује радно вријеме, распоред 
дневног и седмичног радног времена продајних објеката, радно вријеме у дане државних празника 
и нерадних дана у којим је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице, сајмове, 
изложбе и друге повремене начине обављања трговине. 
 
РАЗЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
Регулисање радног времена трговинских и занатско-предузетничких радњи. 
 
 
 

ОБРАЂИВАЧ        ПРЕДЛАГАЧ 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 


