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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1328/20 Предсједник
22. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

957
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Срп-

ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08) и 
члана 5. ст. 1. и 2. Уредбе са законском снагом о Компензацио-
ном фонду Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 46/20), Влада Републике Српске, на 72. сједници, 
одржаној 22.5.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА 

КОМПЕНЗАЦИОНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Именује се Управни одбор Компензационог фонда 
Републике Српске у сљедећем саставу:

1) предсједник Владе Републике Српске,
2) министар финансија,
3) министар привреде и предузетништва,
4) министар здравља и социјалне заштите,
5) министар рада и борачко-инвалидске заштите,
6) предсједник Привредне коморе Републике Српске,
7) предсједник Уније удружења послодаваца Републике 

Српске.
2. Предсједник Владе Републике Српске је предсједник 

Управног одбора Компензационог фонда Републике Срп-
ске.

3. Управни одбор из тачке 1. овог рјешења има права и 
дужности прописане Уредбом са законском снагом о Ком-
пензационом фонду Републике Српске, Статутом Компен-
зационог фонда Републике Српске и Пословником о раду 
Управног одбора Компензационог фонда Републике Срп-
ске.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1327/20 Предсједник
22. маја 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

958
На основу члана 26. став 3. Закона о хемикалијама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 21/18) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), министар рада и бо-
рачко-инвалидске заштите, 11. маја 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРЕВЕНТИВНИМ МЈЕРАМА ЗА БЕЗБЈЕДАН И 

ЗДРАВ РАД ПРИ ИЗЛАГАЊУ КАРЦИНОГЕНИМА ИЛИ 
МУТАГЕНИМА

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин примјене пре-

вентивних мјера у остваривању заштите и здравља на раду 
радника од ризика који настају или могу да настану при 
излагању карциногенима или мутагенима на радном мјесту 
или су резултат било које активности која укључује карци-
ногене или мутагене.

Члан 2.
Поједини изрази који се користе у овом правилнику 

имају сљедеће значење:
1) карциноген је:

1. супстанца или смјеша која испуњава критеријуме за 
класификацију у класу опасности карциногености, катего-
рија 1А или 1Б и којој је додијељено обавјештење о опасно-
сти H350 или H350i у складу са прописом којим се уређују 
класификација, паковање и обиљежавање хемикалија,

2. супстанца, смјеша или процес утврђен овим правил-
ником, као и супстанца или смјеша која се испушта у про-
цесу утврђеном овим правилником;

2) мутаген је супстанца или смјеша која испуњава кри-
теријуме за класификацију у класу опасности мутагености 
герминативних ћелија, категорија 1А или 1Б и којој је до-
дијељено обавјештење о опасности H340 у складу са про-
писом којим се уређују класификација, паковање и обиље-
жавање хемикалија;

3) гранична вриједност изложености на радном мјесту 
(у даљем тексту: ГВИ) је просјечна концентрација карцино-
гена или мутагена у ваздуху на радном мјесту у зони уди-
сања радника у односу на референтни период од осам сати, 
а изнад које радник не би смио бити изложен током рада у 
пуној радној седмици.

Члан 3.
(1) Списак супстанци, смјеша и процеса из члана 2. 

тачка 1) подтачка 2. овог правилника садржан је у Прилогу 
овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Максимално дозвољене ГВИ за карциногене и му-
тагене на радном мјесту садржане су у пропису о превен-
тивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хе-
мијским материјама.

Члан 4.
(1) Приликом спровођења поступка процјене ризика 

утврђује се на којим радним мјестима су радници изложени 
или би могли бити изложени карциногенима или мутагени-
ма, врста, степен и трајање изложености радника и начин и 
мјере за отклањање или смањење тих ризика.

(2) Актом о процјени ризика морају се обухватити сви 
случајеви на граници допуштених ГВИ за карциногене или 
мутагене и сви могући путеви излагања као што је апсорп-
ција на или кроз кожу.

(3) Процес рада мора бити организован на начин да на 
послове гдје је процјеном ризика утврђено да радник може 
доћи у додир са карциногенима или мутагенима не буде 
распоређен радник млађи од 18 година живота, лице са 
инвалидитетом, жена за вријеме трудноће и док доји дије-
те, мајка са дјететом до године дана живота дјетета, рад-
ник оболио од професионалне болести, радник код кога је 
утврђена смањена радна способност или код кога постоји 
ризик од настанка инвалидности, односно да се онемогући 
сваки додир ових лица са карциногенима или мутагенима.

Члан 5.
(1) Ризици који настају усљед изложености радника 

карциногенима или мутагенима отклањају се, односно 
смањују на најнижи могући ниво, примјеном превентив-
них мјера утврђених актом о процјени ризика и у складу са 
овим правилником.

(2) Отклањање ризика врши се замјеном карциногена 
или мутагена на раднoм мјесту, супстанцом, смјешом или 
поступком који у условима његове употребе није опасан, од-
носно који је мање опасан по безбједност и здравље радника.

(3) Уколико замјена из става 2. овог члана технички 
није изводива, послодавац обезбјеђује да се карциноген 
или мутаген, ако је технички могуће, производи и користи 
у затвореном систему.

(4) Уколико технички није могуће обезбиједити затво-
рени систем, послодавац предузима мјере којима се ниво 
изложености радника своди на што је технички могућ нижи 
ниво и на вриједност која је нижа од вриједности ГВИ.

Члан 6.
Приликом сваке употребе карциногена или мутагена, 

послодавац обезбјеђује примјену сљедећих превентивних 
мјера:
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1) смањење количине карциногена или мутагена на рад-

ном мјесту на најмању могућу мјеру,
2) смањивање броја радника који су изложени или могу 

бити изложени,
3) смањење трајања изложености радника на најкраће 

могуће вријеме,
4) пројектовање одговарајућих процеса рада и техничке 

контроле, како би се избјегло или у највећој могућој мјери 
смањило ослобађање карциногена или мутагена на радном 
мјесту који могу представљати ризик од повреда на раду 
или оштећења здравља радника,

5) отклањање карциногена или мутагена на њиховом 
извору, путем система локалне и опште вентилације, при 
чему све те методе морају бити одговарајуће и у сагласно-
сти са потребама заштите јавног здравља и животне сре-
дине,

6) спровођењe превентивних и периодичних испитива-
ња услова радне средине, посебно с циљем раног откри-
вања непредвиђено високе изложености која је посљедица 
опасне појаве или техничко-технолошке несреће,

7) примјенa одговарајућих радних поступака и метода,
8) примјена колективних мјера безбједности и здравља 

на раду на извору ризика као што су одговарајућа вентила-
ција и одговарајуће организационе мјере,

9) примјена појединачних мјера безбједности и здравља 
на раду, укључујући средства и опрему за личну заштиту на 
раду, као и праћење здравственог стања радника,

10) примјена одговарајућих хигијенских мјера, посебно 
редовно чишћење подова, зидова и других површина,

11) информисање и оспособљавање радника,
12) обиљежавање опасног подручја одговарајућим 

ознакама у складу са прописима о безбједности и здрављу 
на раду, укључујући знак “ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ” на по-
дручјима гдје су радници изложени или могу бити изложе-
ни карциногенима или мутагенима,

13) спречавање приступа неовлашћеним лицима подру-
чју гдје, према акту о процјени ризика, постоји опасност 
од изложености карциногенима или мутагенима и гдје 
приступ имају само радници који ради обављања свога 
посла морају имати приступ на том подручју,

14) ажурно вођење и чување евиденције о радницима 
који обављају послове при којима су изложени или би мо-
гли бити изложени карциногенима или мутагенима,

15) израда планова за поступање у ванредним ситуа-
цијама које могу довести до непредвиђено високе изложе-
ности,

16) утврђивање начина за безбједно руковање, скла-
диштење и транспорт, употребом безбједних и јасно озна-
чених контејнера,

17) утврђивање начина за безбједно сакупљање, скла-
диштење и одлагање отпада од стране радника, укључујући 
и употребу безбједних и јасно означених контејнера.

Члан 7.
(1) У случају настанка опасне појаве или техничко-тех-

нолошке несреће због којих може доћи до непредвиђено 
високе изложености радника, послодавац одмах обавјешта-
ва раднике о овим појавама.

(2) С циљем успостављања нормалног стања и откла-
њања узрока непредвиђено високе изложености, послода-
вац:

1) одмах предузима мјере за смањење утицаја тог до-
гађаја и обавјештава раднике који су одређени за отклања-
ње утицаја тог догађаја,

2) спроводи одговарајуће мјере за отклањање настале 
ситуације,

3) дозвољава рад у угроженом подручју или друге неоп-
ходне радње само оним радницима чији је рад неопходан у 
угроженом подручју,

4) спречава приступ у круг објекта или на угроженом 
подручју свим лицима која немају дозволу из тачке 3) овог 
става,

5) обезбјеђује системе за упозорење и комуникацију 
којима се сигнализира повећана опасност по живот и здра-
вље радника и који укључују одговарајуће поступање и мје-
ре санације, као и акције усмјерене на указивање помоћи, 
евакуацију и спасавање.

(3) Радницима којима је дозвољен рад у угроженом 
подручју обезбјеђују се одговарајућа средства и опрема за 
личну заштиту на раду, као и друга специјална безбједно-
сна опрема коју користе током трајања штетног догађаја, 
а нарочито средства и опрема за личну заштиту дисајних 
органа.

Члан 8.
(1) Код одређених послова, као што су одржавање, са-

нација, рушење, контрола, поправка машина, уређаја или 
објеката, за које се може предвидјети значајно повећање 
изложености радника и гдје су већ примијењене техничке 
превентивне мјере с циљем ограничавања изложености 
радника, послодавац након консултација са радницима или 
њиховим представницима за заштиту и здравље на раду, не 
доводећи у питање сопствену одговорност, обезбјеђује при-
мјену превентивних мјера којима ће се смањити трајање 
изложености запослених на најкраће могуће вријеме и обе-
збјеђује безбједност и здравље радника при обављању тих 
послова.

(2) Послодавац радницима из става 1. овог члана обе-
збјеђује заштитну одјећу и средства и опрему за личну за-
штиту дисајних органа које радници користе док траје не-
предвиђено висока изложеност.

(3) Изложеност из става 2. овог члана не смије бити 
трајна и мора бити строго ограничена на најкраће потребно 
вријеме за сваког радника.

(4) Послодавац је дужан да предузме одговарајуће мје-
ре да се истакну ознаке и видно обиљежи подручје гдје се 
обављају послови из става 1. овог члана или да на неки дру-
ги начин спријечи приступ до тих подручја неовлашћеним 
лицима.

Члан 9.
На радном мјесту, односно пословима при којима су 

радници изложени или би могли бити изложени карциноге-
нима или мутагенима послодавац предузима превентивне 
мјере којима се обезбјеђује:

1) да радници не конзумирају храну, течност или пуше 
дуванске производе у радном простору у којем постоји ри-
зик од контаминације карциногенима или мутагенима,

2) да су радницима доступна и да користе одговарајућа 
средства и опрему за личну заштиту на раду,

3) да се средства и опрема за личну заштиту на раду 
чувају одвојено од личне одјеће и ствари радника,

4) да су радницима доступне одговарајуће просторије 
са тушевима, умиваоницима и тоалетима,

5) да се средства и опрема за личну заштиту на раду 
одлажу у за то одређено мјесто и редовним чишћењем одр-
жавају у задовољавајућем хигијенском стању након сваког 
коришћења,

6) да се средства и опрема за личну заштиту на раду по-
прављају и замјењују прије коришћења уколико су оштеће-
на,

7) да спровођење мјера заштите и здравља на раду не 
проузрокују финансијске обавезе за раднике.

Члан 10.
(1) Радници и представници радника за заштиту и здра-

вље на раду морају бити информисани о свим превентив-
ним мјерама безбједности и здравља на раду, а нарочито о 
мјерама које се предузимају с циљем остваривања безбјед-
них и здравих услова за рад при излагању карциногенима 
или мутагенима.
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(2) Начин информисања из става 1. овог члана може да 
буде путем упутстава или инструкција које се односе на:

1) ризике за здравље радника, укључујући синергетски 
ефекат пушења,

2) значај примјене превентивних мјера за спречавање 
излагања,

3) хигијенске захтјеве,
4) значај правилног коришћења и одржавања средстава 

и опреме за личну заштиту на раду,
5) мјере које се предузимају у случају опасне појаве и 

техничко-технолошке несреће и с циљем њиховог спреча-
вања.

(3) Послодавац информише раднике о контејнерима и 
са њима повезаним цјевоводима који садрже карциногене 
или мутагене и обезбјеђује да се контејнери, цјевоводи и 
амбалажа јасно и разумљиво обиљеже и да се на њима на-
лазе јасно видљиве ознаке упозорења.

Члан 11.
(1) Информисање и оспособљавање за безбједан и здрав 

рад при излагању карциногенима и мутагенима укључује:
1) сазнања и информације о новим или измијењеним 

опасностима и штетностима, те према потреби периодичне 
провјере знања,

2) упутства и инструкције за рад са карциногенима и 
мутагенима према сазнањима и доктринама медицине рада,

3) детаљно упознавање радника са уређајима за прера-
ду, дораду, мијешање, транспорт, као и са контејнерима, по-
судама и инсталацијама које су на било који начин повезани 
са наведеним уређајима,

4) све активности и мјере које треба да предузму радни-
ци у случају опасне појаве, техничко-технолошке несреће 
или поремећаја у процесу рада, укључујући и рад спаси-
лаца.

(2) Послодавац спроводи превентивне мјере којима се 
обезбјеђује да:

1) радници и представници радника за заштиту и здра-
вље на раду могу да провјере примјену мјера прописаних 
овим правилником или да учествују у његовој примјени, а 
нарочито:

1. значаја који за безбједност и здравље радника има 
избор, ношење и коришћење средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и заштитне одјеће, не доводећи у питање 
одговорност послодавца да утврди ефективност средстава 
и опреме за личну заштиту на раду,

2. превентивних мјера које је обезбиједио послодавац, 
не доводећи у питање одговорност послодавца да обезбије-
ди примјену тих мјера;

2) радници и представници радника за заштиту и здра-
вље на раду у најкраћем могућем року буду информисани 
да је дошло до непредвиђено високе изложености, о разло-
зима због којих је дошло до те изложености и мјерама које 
су предузете или ће бити предузете да би се поправило то 
стање;

3) се води ажуран списак радника који обављају посло-
ве на којима постоји могућност излагања радника карцино-
генима или мутагенима, наводећи, ако су подаци доступни, 
колика је изложеност;

4) служба медицине рада која је ангажована за заштиту 
здравља радника има приступ списку радника из тачке 3) 
овог става, увид и коришћење све документације у вези са 
заштитом здравља радника;

5) сваки радник има приступ информацијама из списка 
које се односе на њега лично;

6) радници и/или представници радника за заштиту и 
здравље на раду имају приступ свим информацијама које 
не садрже личне податке.

Члан 12.
Послодавац и радници, односно њихови представници за 

заштиту и здравље на раду консултују се и сарађују у активно-

стима које се односе на примјену превентивних мјера за безбје-
дан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима.

Члан 13.
(1) Раднику који ради или треба да ради на радном мје-

сту за које је, према резултатима процјене ризика од изло-
жености карциногенима или мутагенима, утврђено да је 
радно мјесто са повећаним ризиком обезбјеђује се праћење 
здравственог стања.

(2) Праћење здравственог стања радника из става 1. 
овог члана врши се претходним и периодичним здравстве-
ним прегледима радника на радним мјестима са повећаним 
ризиком, у складу са прописима из области безбједности и 
здравља на раду.

Члан 14.
(1) Када се здравственим прегледом утврди болест или 

неповољни утицај на здравље радника који су, према оцје-
ни службе медицине рада, настали као посљедица излагања 
карциногенима или мутагенима на радном мјесту, послода-
вац обезбјеђује циљани здравствени преглед осталих рад-
ника који су на сличан начин били изложени, односно који 
раде на истим или сличним пословима.

(2) У случају из става 1. овог члана, послодавац преду-
зима сљедеће мјере:

1) врши се провјера процјене ризика од карциногена 
или мутагена, потребна испитивања услова радне средине 
и измјена и допуна акта о процјени ризика,

2) врши се провјера и корекција превентивних мјера 
које су предвиђене за отклањање или смањење ризика про-
писаних овим правилником,

3) узимају се у обзир савјети службе медицине рада и 
приједлог превентивних мјера за заштиту здравља радни-
ка при спровођењу превентивних мјера за отклањање или 
смањење ризика, укључујући и могућност распоређивања 
радника на друго радно мјесто на којем не постоји ризик од 
даље изложености.

Члан 15.
(1) Служба медицине рада која врши праћење здрав-

ственог стања радника обавјештава послодавца о битним 
резултатима праћења здравственог стања радника, чу-
вајући професионалну тајну, предлаже превентивне мјере 
за сваког радника појединачно и радницима обезбјеђује све 
информације и савјете у вези са начином праћења здрав-
ственог стања по завршетку излагања.

(2) Служба медицине рада која прати здравствено стање 
радника мора да буде упозната са условима или начином 
излагања сваког радника.

(3) Праћење здравственог стања радника врши се у 
складу с начелима и праксом медицине рада и савременим 
достигнућима доступних медицини рада и мора да садржи:

1) вођење евиденције о здравственој и професионалној 
анамнези радника,

2) лични разговор и преглед радника,
3) гдје је то одговaрајуће, биолошки мониторинг, као и 

откривање раних и реверзибилних посљедица.
(4) Праћење здравственог стања радника треба да упу-

ти на непосредно спровођење појединачних и хигијенских 
мјера безбједности и заштите здравља на раду.

(5) О даљим прегледима, за сваког радника којем се пра-
ти здравствено стање, може се одлучити у складу са савре-
меним достигнућима медицине рада.

Члан 16.
(1) Евиденцију радника који обављају послове при 

којима су радници изложени или би могли да буду изложе-
ни карциногенима или мутагенима послодавац води и чува 
у складу са прописима којима се уређује област заштитe и 
здрављa на раду.

(2) Евиденције из става 1. овог члана чувају се 40 годи-
на по престанку изложености.



22.5.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 48 5
(3) Прије престанка пословања, послодавац надлежном 

заводу за медицину рада доставља податке о изложености 
и здравственом стању радника за које је било извршено 
праћење здравственог стања због рада са карциногенима 
или мутагенима.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 16-04/3-020-27/2020
11. маја 2020. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

959
На основу члана 100. став 5. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 105/19) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар трговине и ту-
ризма, 12. маја 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ ОБРАСЦА И САДРЖАЈУ ПОДАТАКА О 
ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКОЈ МРЕЖИ, ЦИЈЕНАМА, 

ПРОМЈЕНИ ЦИЈЕНА РОБЕ И УСЛУГА, ЗАЛИХАМА И 
МАРЖИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик обрасца и садр-

жај података о трговини и трговинској мрежи, цијенама, 
промјени цијена робе и услуга, залихама и маржи.

Члан 2.
(1) Трговци који обављају дјелатност трговине на вели-

ко и трговине на мало и трговци који пружају трговинске 
услуге трговачког центра и тржнице на мало достављају 
Министарству трговине и туризма (у даљем тексту: Mи-
нистарство) податке о трговини и трговинској мрежи.

(2) Образац са подацима о трговини и трговинској мре-
жи за трговце који обављају трговинску дјелатност, од-
носно трговину на велико и трговину на мало садржи:

1) пословно име привредног друштва, односно фирму 
предузетника,

2) сједиште привредног друштва, односно сједиште 
предузетника,

3) сједиште пословне јединице привредног друштва, 
односно сједиште издвојеног пословног простора преду-
зетника ако дјелатност обавља у пословној јединици, од-
носно у издвојеном пословном простору,

4) облик трговине и врсту продајног објекта у ком трго-
вац обавља трговину на велико, односно трговину на мало,

5) површину продајног објекта у метрима квадратним 
(m²).

(3) Образац са подацима о трговини и трговинској мре-
жи за трговце који пружају трговинску услугу трговачки 
центар и тржнице на мало садржи:

1) пословно име трговца који пружа трговинску услугу,
2) сједиште трговца,
3) адресу трговачког центра, односно тржнице на мало,
4) укупну површину трговачког центра, односно тр-

жнице на мало у метрима квадратним (m²),
5) укупан број пословних простора у трговачком центру 

и површину у метрима квадратним (m²) за сваки пословни 
простор у трговачком центру у ком се обавља трговина на 
мало и пружају трговинске услуге,

6) укупан број продајних мјеста у тржници на мало.
(4) Промјене података о трговини и трговинској мрежи 

из ст. 2. и 3. овог члана трговци из става 1. овог члана до-
стављају Министарству.

(5) Садржај обрасца о подацима из става 2. овог члана 
је у прилозима 1 и 2 овог правилника, који чине његов са-
ставни дио.

(6) Садржај обрасца о подацима из става 3. овог члана 
је у прилозима 3 и 4 овог правилника, који чине његов са-
ставни дио.

Члан 3.
(1) Трговци који обављају трговинску дјелатност трго-

вину на велико и трговину на мало нафтним деривати-
ма достављају Министарству обавјештења о цијенама и 
промјени цијена нафтних деривата.

(2) Обавјештење о цијенама нафтних деривата из ста-
ва 1. овог члана доставља се на прописаном обрасцу, који 
садржи:

1) пословно име трговца;
2) облик трговине: трговина на велико, трговина на 

мало;
3) сједиште трговца;
4) сједиште пословне јединице трговца ако дјелатност 

обавља у пословној јединици;
5) врсту нафтног деривата:
1. безоловни моторни бензин,
2. дизел-горива,
3. уље за ложење / лож-уље (Ел и Лс),
4. уље за ложење / лож-уље (лако, средње и тешко),
5. течни нафтни гас (плин) - ауто-гас (ауто-плин) који 

се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем,
6. течни нафтни гас (пропан-бутан гас),
7. гас у боцама (плин у боцама) за домаћинство;
6) цијену по врстама нафтних деривата (велепродајна и 

малопродајна цијена) на посљедњи дан у мјесецу за текући 
мјесец;

7) датум слања података.
(3) Обавјештење о промјени цијена нафтних деривата 

из става 1. овог члана доставља се на прописаном обрасцу, 
који садржи:

1) пословно име трговца;
2) облик трговине: трговина на велико и трговина на 

мало;
3) сједиште трговца;
4) сједиште пословне јединице трговца ако дјелатност 

обавља у пословној јединици;
5) врсту нафтног деривата:
1. безоловни моторни бензин,
2. дизел-горива,
3. уље за ложење / лож-уље (Ел и Лс),
4. уље за ложење / лож-уље (лако, средње и тешко),
5. течни нафтни гас (плин) - ауто-гас (ауто-плин) који 

се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем,
6. течни нафтни гас (пропан-бутан гас),
7. гас у боцама (плин у боцама) за домаћинство;
6) ранију цијену нафтних деривата (велепродајна и ма-

лопродајна цијена);
7) нову цијену нафтних деривата (велепродајна и мало-

продајна цијена);
8) датум слања података;
9) датум почетка примјене нове цијене нафтних дери-

вата.
(4) Садржај обрасца о подацима из ст. 2. и 3. овог члана 

је у прилозима 5, 6, 7 и 8 овог правилника, који чине његов 
саставни дио.

Члан 4.
(1) Трговци који обављају дјелатност трговине на ве-

лико и трговине на мало нафтним дериватима достављају 




