
 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Лопаре „Службени гласник општине Лопаре“ 

број: 6/17), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број: 43/07), Начелник општине Лопаре дана 27.12.2019. године,  

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 о радном времену у вријеме новогодишњих и божићних празника 
 

Члан 1. 

 

У вријеме новогодишњих и божићних празника на подручју општине Лопаре 

занатско-предузетничке радње,  трговински објекти,  јавне установе и предузећа раде по 

следећем распореду и то: 

01.01.2020. - нерадни дан 

02.01.2020. – радно вријеме до 12,00 часова 

07.01.2020. - нерадни дан 

09.01.2020. – радно вријеме  до 12,00 часова 

 

У периоду од 27. децембра 2019. године до 15. јануара 2020. године сви 

угоститељски објекти на подручју општине Лопаре  могу радити 1 (један) сат дуже у 

односу на радно вријеме прописано Одлуком о радном времену угоститељских објеката 

(„Службени гласник општине Лопаре“, број:7/07 и 52/11). 

За вријеме новогодишњих празника (31/1, 01/2, и 13/14. јануар 2020. године) 

угоститељски објекти могу радити у неограниченом радном времену. 

 

       Члан 2. 

 

За вријеме трајања републичких празника Нове године (01. јануар 2020. године и 

02. јануар 2020. године), а ради задовољења неопходних потреба грађана, предузећа, 

установе и организације које пружају комуналне, здравствене и друге услуге, обавезне су 

да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање 

њихове дјелатности. 

 

                                                                         Члан 3. 

 

            Апотеке, продавнице погребне опреме и ветеринарске амбуланте могу радити 

редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.         

Привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу, а обављају процесну 

производњу, дана 02.01.2020. године могу да раде  у времену који захтјева процес рада. 

 

       Члан 4. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Лопаре“. 

                                                                                                  

Број: 02/3-014-1/183                                                                                      НАЧЕЛНИК 

Датум, 27.12.2019. године                                                                              Радо Савић 

 


