РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-022-309/2019
Датум,28.11.2019. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 66. и 88. став 3. Статута општине Шамац, („Службени
гласник општине Шамац“, број 9/17), сагласно одредбама члана 5. став 3. Закона о
празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07 и
„Службени гласник БиХ“, број 77/16 – рјешење Уставног суда БиХ) и члана 2. Закона о
Дану Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 113/16) Начелник
општине Шамац, доноси

ОДЛУКУ
о радном времену за вријеме републичких празника у 2020. години
на подручју општине Шамац

Члан 1.
Нерадни дани за све регистроване пословне субјекте на подручју општине Шамац (привредна
друштва и предузетници) су Нова година (1. јануар 2020. године), Дан Републике (9. јануар
2020. године) Међународни празник рада (2. мај 2020. године), Дан побједе над фашизмом (9.
мај 2020. године) и Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини (21. новембар 2020. године).
На дан републичког празника Нова година (2. јануар 2020. године) могу радити сви
регистровани пословни субјекти на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 15:00
часова ради задовољења неопходних потреба грађана.
На дан републичког празника Међународни празник рада (1. мај 2020. године) могу радити
сви регистровани пословни субјекти на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 12:00
часова ради задовољења неопходних потреба грађана.
Члан 2.
Комуналне
сервисне
службе,
сервисне
службе
водовода
и
канализације,
електродистрибуције, јединице ватрогасне службе и службе у области здравства, на дане
републичких празника из члана 1. ове одлуке ће имати дежурства.
Здравствене апотеке, ветеринарске амбуланте и продавнице погребне опреме, на дане
републичких празника из члана 1. ове одлуке ће имати дежурства у времену од 07:00 –
15:00 часова.
Члан 3.
На дане републичких празника из члана 1. ове одлуке на подручју општине Шамац могу
радити бензинске станице, радне јединице сточарске производње, пословни субјекти
неопходни за рад граничних прелаза.

Члан 4.
Сви угоститељски објекти на дане републичких празника могу радити у складу са Законом
и подзаконским актима.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
општине Шамац.

ДОСТАВЉЕНО:
1. „Службени гласник општине Шамац“;
2. Огласна табла општине Шамац;
3. Одјељење за привреду и инспекцијске послове;
4. Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове;
5. Одјељење за финансије;
6. Одјељење за општу управу;
7. Територијлна ватрогасна јединица Шамац;
8. Служба за друштвене дјелатности;
9. Служба за локални економски развој;
10. Евиденција;
11. Архиви.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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