ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Ул. Свестосавска бр. 2; телефон: +387 59 630 280; факс: +387 59 630 288
E-mail: ljubinje@teol.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ВОДИЧ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОБЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ПРОМЕТА РОБЕ НА МАЛО,
УГОСТИТЕЉСТВА, ЗАНАТСТВА И ДРУГИХ УСЛУЖНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ

Радно вријеме објеката у области промета робе на мало, угоститељства,занатства и
осталих услужних дјелатности регулисано је Одлуком СО-е Љубиње бр. 01-013-49/06 од
28.12.2006.године.
Сви пословни субјекти дужни су да радно вријеме истакну на улазу у пословни објекат.
Почетак и завршетак радног времена пословних субјеката утврђује орган управљања
предузећа и предузетници у оквиру прописаног радног времена овом одлуком а то је:
а) За пословне субјекте у области угоститељства и туризма-радно вријеме може трајати од
06-23 часа у зимском периоду и 06-24 часа у љетном периоду.
- зимски период траје од 01.10. текуће године до 31.03. наредне године,
- љетни период траје од 01.09. текуће године до 31.09. текуће године.
У угоститељским објектима за смјештај(хотели,мотели и сл.) у којима има више
различитих угоститељских дјелатности, радно вријеме се утврђује часовима за сваку
дјелатност.
Минимално радно вријеме је 8 сати дневно.
Угоститељски објекти могу у дане викенда(петак,субота),у дане државних празника и
празника Општине Љубиње(21.септембар) радити један сат дуже од прописаног радног
времена, а у вријеме новогодишњих празника 1. и 2. јануар и 13. и 14. јануар угоститељски
објекти могу радити неограничено, а радно вријеме може трајати до 24 часа посљедњег дана
празника.
Угоститељским објектима који организују пригодне свечаности(свадбе,матурске забаве и
сл.) може се одредити радно вријеме дуже од прописаног.Сагласност за дуже радно вријеме
из предходног става доноси Одјељење за привреду, финансије и јавне дјелатности.
б) За објекте у области промета робе на мало и услуга.
- Радно вријеме трговинских објеката може трајати од 07 до 22 часа.
- Радно вријеме предузећа и пословних јединица који се баве прометом бензина,горива
и мазива може трајати од 0-24 часа.
- Радно вријеме апотека може трајати од 08-20 часова. Суботом и у дане празника
апотеке су обавезне радити од 09-12 часова.
ц) За објекте у области занатства радно вријеме може трајати сваким радним даном од
од 07-20 часова, али не може бити мање од 8 часова.
- Радно вријеме за спортске кладионице и салоне апарата за игре на срећу може трајати
од 08-22 часа, као и салона за забаву.
- Радно вријеме салона апарата за игре на срећу у склопу угоститељских објеката може
трајати док траје радно вријеме угоститељских објеката.
- Рад предузећа и радњи у дане државних празника регулисано је Одлуком СО-е
Љубиње бр. 02-140-1/08 од 24.04.2008.године, којом је одређено да у дане државних
празника могу да раде продавнице на мало прехрамбеним производима, произвођачи
хљеба,пецива,тјестенине,апотеке и цвјећаре у времену од 07-15 часова.
Предузетници који у свом саставу имају више производних и продајних јединица радно
вријеме могу распоредити од 07-22 часа по јединицама без преклапања истог.

