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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

Проглашавам Закон о трговини, који је Народна скуп-
штина Републике Српске усвојила на Осмој редовној 
сједници, одржаној 28. новембра 2019. године, а Вијеће 
народа 9. децембра 2019. године констатовало да усвоје-
ним Законом о трговини није угрожен витални национал-
ни интерес ни једног конститутивног народа у Републици 
Српској. 

Број: 01-020-4694/19 Предсједник
9. децембра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ТРГОВИНИ

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се планирање и развој трговине, 

права и обавезе трговаца, облици трговине, посебне тржи-
шне институције, декларисање робе и начин формирања и 
истицања цијене робе, трговачка евиденција, праћење трго-
вине и тржишта, непоштене трговачке радње, забрана огра-
ничавања тржишта и привремене мјере ограничења тржи-
шта, подстицање развоја трговине, управни и инспекцијски 
надзор и друга питања од значаја за обављање трговине.

Члан 2.
(1) Трговина се обавља у складу са законом, добрим 

пословним обичајима, принципима лојалне конкуренције и 
трговачким правилима, односно узансама, на начин којим 
се не наноси штета другим трговцима, потрошачима или 
општим интересима.

(2) Забрањена су ограничења слободе обављања трго-
вине.

(3) Изузетно, ограничење слободе трговине може се 
привремено одредити на начин и под условима прописаним 
овим законом и посебним законима.

Члан 3.
(1) Роба која се ставља у промет мора бити усклађена 

са стандардима, техничким нормативима и квалитативним 
нормама прописаним или признатим као услов за њихово 
стављање у промет или употребу на тржишту Републике 
Српске (у даљем тексту: Република).

(2) Цијена робе која се ставља у промет исказује се оба-
везно у домаћој валути.

Члан 4.
(1) Трговци имају једнак правни положај и равноправни 

су на тржишту.
(2) Забрањен је сваки облик дискриминације услова за 

обављање трговине или нарушавање равноправности трго-
ваца на тржишту.

Члан 5.
Трговци су дужни да у тржишној конкуренцији посту-

пају поштено, на начин који није усмјерен на наношење 
штете другим трговцима, односно потрошачима, као и јав-
ном интересу, а у складу са пословним моралом и добрим 
пословним обичајима.

Члан 6.
(1) Република обезбјеђује услове за одржавање стабил-

ности и снабдјевености тржишта, нарочито услова који се 
односе на робу, односно услуге од егзистенцијалног значаја 
за становништво.

(2) Забрањено је учесницима на тржишту предузимање 
радњи којима се изазива нестабилност и поремећај у снаб-
дјевености тржишта.

Члан 7.
(1) Овај закон примјењује се на правна лица и преду-

зетнике који обављају трговину и пружају трговинске услу-
ге у Републици.

(2) Овај закон не примјењује се на правна лица и пре-
дузетнике када пружају услуге у Републици кoje су уређене 
посебним законима.

Члан 8.
На заштиту потрошача у Републици примјењују се 

одредбе закона којим се уређује заштита потрошача, као и 
одредбе закона којим се уређује заштита потрошача у БиХ.

Члан 9.
(1) Појмови који се употребљавају у овом закону имају 

сљедећа значење:
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1) тржиште је институционално уређено мјесто на који-
ма се обавља трговина робом и услугама,

2) трговина је куповина и продаја робе и пружање трго-
винских услуга на тржишту Републике,

3) трговац је субјекат који купује и продаје робу и пру-
жа трговинске услуге на тржишту,

4) трговинска дјелатност, у смислу овог закона, јесте 
куповина и продаја робе и пружање трговинских услуга,

5) промет је скуп свих основних и пратећих пословних 
активности у вези са набавком и продајом робе и пружањем 
услуга,

6) пословне просторије (продајни објекат и продајно 
мјесто) јесу просторије у којима се врши промет робе и 
пружају услуге и које испуњавају прописане услове у вези 
са техничком опремљеношћу, заштитом на раду, заштитом 
и унапређивањем животне средине и друге услове за оба-
вљање одговарајуће трговинске дјелатности,

7) продајни објекат је простор који чини јединствену, 
функционалну и техничко-технолошку цјелину, трајног 
или привременог карактера, затвореног или отвореног 
типа, опремљен на прописани начин, који је намијењен или 
може бити намијењен за обављање промета,

8) продајно мјесто је продајни објекат или друго мјесто 
ван продајног објекта на којем је предвиђено и одобрено 
обављање промета, у складу са законом и другим пропи-
сима,

9) потрошач је физичко лице које купује робу, поручује, 
стиче или користи производе или услуге за своје потребе и 
за потребе свог домаћинства или коме је упућена понуда за 
робу или услугу,

10) продавач је физичко лице запoслено код трговца 
које непосредно продаје робу и савјетује купца о својстви-
ма и намјени робе,

11) тржишне институције су посебни, уређени облици 
тржишта које организују сусрет трговаца и купаца робе, од-
носно услуга, са циљем њене продаје или промоције,

12) електронска платформа је средство путем којег 
лице које има својство пружаоца услуге информационог 
друштва у смислу закона којим се уређује електронска тр-
говина пружа услугу повезивања странама које тргују елек-
тронским путем и које управља електронском платформом, 
те може и да обавља продају сопствене робе, односно услу-
ге преко те платформе,

13) електронска продавница је продавница на интерне-
ту преко које трговац нуди робу, односно услуге,

14) трговинска мрежа је скуп продајних објеката на по-
дручју Републике.

Члан 10.
Граматички изрази употријебљени у овом закону за 

означавање мушког или женског рода подразумијевају оба 
пола.

ГЛАВА II

ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ТРГОВИНЕ

Члан 11.
(1) Стратегију развоја трговине у Републици (у даљем 

тексту: Стратегија) доноси Народна скупштина Републике 
Српске, на приједлог Владе Републике Српске (у даљем 
тексту: Влада).

(2) Стратегијом се утврђују мјере и активности које се 
предузимају ради остварења стратешких дугорочних циље-
ва у области трговине.

(3) Стратегија садржи најмање:
1) анализу постојећег стања и досадашњег степена ра-

звоја трговине,
2) упоредну анализу трговине конкурентских земаља,
3) циљеве развоја трговине,
4) визију развоја трговине,

5) приједлог политике развоја трговине,
6) остале елементе.
(4) Ради спровођења Стратегије, Влада доноси акциони 

план за четири године.
(5) Јединице локалне самоуправе дужне су да своје ра-

звојне документе усклађују са Стратегијом.

Члан 12.
(1) Влада оснива Савјет за развој трговине Републике 

Српске (у даљем тексту: Савјет) као савјетодавно тијело за 
потребе унапређења развоја трговине у Републици.

(2) Савјет у оквиру својих надлежности обавља сље-
деће послове:

1) праћење развоја и анализа достигнутог нивоа разви-
јености трговине,

2) предлагање политике развоја трговине,
3) праћење спровођења Стратегије и акционог плана за 

реализацију Стратегије,
4) друга питања од значаја за развој и унапређење трго-

вине.
(3) Рад чланова Савјета је добровољан и не плаћа се.
(4) Влада именује чланове Савјета, који чине представ-

ници: Привредне коморе Републике Српске, Занатско-пре-
дузетничке коморе Републике Српске, Удружења послода-
ваца из области трговине, Гранског синдиката, Удружења 
за заштиту потрошача, научни и универзитетски радници 
из области трговине и представник Министарства трговине 
и туризма (у даљем тексту: Министарство).

(5) При именовању чланова Савјета води се рачуна о 
равноправној заступљености полова, у складу са законом.

ГЛАВА III

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТРГОВЦА

Члан 13.
(1) Трговином, у смислу овог закона, сматрају се ку-

повина и продаја робе и пружање трговинских услуга на 
тржишту Републике.

(2) Трговином се могу бавити привредна друштва и 
предузетници који су регистровани за обављање дјелатно-
сти трговине (у даљем тексту: трговац).

(3) Одредбе овог закона којим се уређују права, обавезе 
и санкције за трговца сходно се примјењују и на:

1) привредна друштва и предузетнике који су регистро-
вани за обављање дјелатности производње и обављања 
услуга, када своје производе и услуге продају на тржишту,

2) физичка лица која се баве пољопривредном производ-
њом уколико су регистрована у складу са законом којим се 
уређује регистрација пољопривредних газдинстава, када 
своје пољопривредне производе продају на тржишту,

3) физичка лица која, на основу уговора са трговцем, 
обављају за трговца трговину на мало изван пословних 
просторија,

4) удружења, када, ради остваривања својих циљева у 
складу са одредбама свог статута, продају одређену робу, 
односно пружају услугу.

Члан 14.
За обављање дјелатности трговине морају бити обе-

збијеђени пословни простор, опрема и уређаји и испуњени 
услови који су прописани за лица која непосредно обављају 
трговину, у складу са овим законом и посебним прописима.

Члан 15.
(1) Пословне просторије морају задовољавати услове 

утврђене грађевинским, урбанистичким, техничким, са-
нитарним, противпожарним и другим прописима, односно 
стандардима.

(2) Пословни простор из става 1. овог члана су про-
сторије изграђене у складу са урбанистичко-грађевинским 
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прописима, а то утврђује надлежни орган рјешењем о упо-
требној дозволи.

Члан 16.
Услов за рад продавача је најмање завршена средња 

школа.

Члан 17.
(1) У продајном објекту у којем се врши промет робе 

продавачи морају имати одговарајућу радну одјећу, а гдје 
то услови рада захтијевају, и радну обућу у складу са по-
себним прописом.

(2) Радна одјећа продавача мора бити једнообразна.
(3) На видљивом горњем дијелу одјеће продавача мора 

бити истакнуто име и презиме продавача.

Члан 18.
(1) Трговац организован као привредно друштво може 

да почне обављање дјелатности, да обавља дјелатности и да 
мијења услове њеног обављања када се код надлежног суда 
региструје за обављање трговинске дјелатности у складу са 
законом којим се уређује регистрација пословних субјека-
та, осим уколико овим законом није другачије прописано.

(2) Трговац организован као предузетник може да почне 
обављање дјелатности, да обавља дјелатности и да мијења 
услове њеног обављања када од надлежне организационе 
јединице градске, односно општинске управе добије рје-
шење о регистрацији предузетника у складу са законом 
којим се уређује обављање занатско-предузетничке дјелат-
ности.

Члан 19.
(1) Министар трговине и туризма (у даљем тексту: ми-

нистар) доноси рјешење којим се трговцу који је организо-
ван као привредно друштво одобрава обављање дјелатно-
сти трговине на велико и мало нафтним дериватима, и то:

1) трговином на мало моторним горивима,
2) снабдијевање пловних објеката течним нафтним го-

ривима за погон бродских мотора,
3) трговином на велико течним горивима,
4) трговином на мало уљем за ложење - екстра лако и 

лако специјално (Ел и Лс),
5) трговином на велико уљем за ложење - лако, средње 

и тешко (лако - Л, средње - С и тешко - Т),
6) трговином на мало течним нафтним гасом - ауто-пли-

ном,
7) трговином на велико течним нафтним плином (про-

пан-бутан гасом),
8) трговином на мало гасом у боцама - плином у боцама 

за домаћинство.
(2) Министар доноси рјешење којим се трговцу који је 

организован као привредно друштво одобрава обављање 
дјелатности трговине на велико прерађевинама од дувана.

(3) Министар доноси рјешење којим се трговцу који је 
организован као привредно друштво одобрава обављање 
дјелатности услуге тржнице на велико.

(4) Трговац за издавање рјешења из ст. 1, 2. и 3. овог 
члана дужан је да Министарству достави доказе о испуње-
ности услова за обављање трговинске дјелатности, и то:

1) овјерену и потписану писмену изјаву да су испуњени 
прописани услови за пословне просторије, опрему, уређаје 
помоћу којих се обавља трговина, као и услови који се 
односе на стручне спреме лица која непосредно обављају 
трговину,

2) доказ о упису у Регистар пословних субјеката.
(5) Министар доноси рјешење из ст. 1, 2. и 3. овог чла-

на у року од два дана од дана пријема потпуног и уредног 
захтјева.

(6) Рјешења из ст. 1, 2. и 3. овог члана коначна су и про-
тив њих није дозвољено изјавити жалбу, али се може ту-
жбом покренути управни спор код надлежног суда.

(7) Трговац може да почне обављање дјелатности из ст. 
1, 2. и 3. овог члана, да обавља дјелатности и да мијења 
услове обављања када добије рјешење којим му се одобра-
ва обављање трговинске дјелатности.

(8) За доношење и измјену рјешења из ст. 1, 2. и 3. овог 
члана трговац је дужан да плати таксу у складу са прописом 
којим се утврђују републичке административне таксе.

Члан 20.
(1) Министар доноси рјешење којим се трговцу који 

је организован као привредно друштво одобрава пружање 
шпедитерских услуга.

(2) За доношење рјешења из става 1. овог члана трговац 
је обавезан да достави:

1) доказ о упису у Регистар пословних субјеката,
2) овјерену и потписану писмену изјаву да су испуњени 

прописани услови које морају испуњавати пословне про-
сторије, опрема, уређаји помоћу којих се обавља трговина 
и услови који се односе на стручне спреме лица која непо-
средно обављају трговину,

3) увјерење о регистрацији, односно упису привредног 
друштва у јединствени регистар обвезника индиректних 
пореза,

4) доказ о регистрацији привредног друштва, односно 
пословне јединице друштва са назначеном претежном дје-
латношћу пружања шпедитерских услуга, издан од надле-
жног органа.

(3) Рјешење из става 1. овог члана доноси се у року од 
два дана од дана пријема потпуног и уредног захтјева.

(4) Рјешење из става 1. овог члана је коначно и против 
њега није дозвољено изјавити жалбу, али се може тужбом 
покренути управни спор код надлежног суда.

(5) Трговац може да почне обављање дјелатности из 
става 1. овог члана, да обавља дјелатности и да мијења 
услове обављања када добије рјешење којим му се одобра-
ва обављање трговинске дјелатности.

(6) Министар на основу рјешења из става 1. овог члана 
трговцу који је организован као привредно друштво издаје 
цертификат.

(7) За доношење рјешења из става 1. овог члана трговац 
је дужан платити таксу у складу са прописом којим се утвр-
ђују републичке административне таксе.

(8) Изузетно од става 1. овог члана, привредно друштво 
које обавља шпедитерске услуге за сопствене потребе није 
обавезно прибавити рјешење којим му се одобрава пру-
жање шпедитерских услуга.

(9) Министар доноси упутство којим се прописују 
облик и садржај изјаве о испуњености прописаних услова 
из члана 19. став 4. тачка 1) овог закона и из става 2. тачка 
2) овог члана које морају испуњавати пословне простори-
је, опрема, уређаји помоћу којих се обавља трговина, као 
и услова који се односе на стручне спреме лица која непо-
средно обављају трговину.

Члан 21.
(1) Трговац који је организован као привредно друштво 

за обављање шпедитерских услуга у сједишту привредног 
друштва мора имати најмање једног запосленог радника 
који посједује цертификат за обављање шпедитерских по-
слова и најмање по једног запосленог радника који посје-
дује цертификат за обављање шпедитерских послова у по-
словној јединици привредног друштва уколико дјелатност 
обавља у пословној јединици привредног друштва.

(2) Министар доноси рјешење физичком лицу којим се 
одобрава обављање шпедитерских послова.

(3) Министар на основу рјешења из става 2. овог члана 
физичком лицу издаје цертификат.

(4) За доношење рјешења из става 2. овог члана трговац 
организован као привредно друштво обавезан је доставити:

1) доказ о регистрацији обвезника доприноса обавезног 
осигурања за физичко лице за које се тражи издавање цер-
тификата које издаје Пореска управа Републике Српске, и
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2) увјерење о положеном стручном испиту.
(5) Физичко лице из става 2. овог члана полаже струч-

ни испит пред комисијом коју рјешењем именује министар, 
у складу са Програмом стручног испита за лица која оба-
вљају шпедитерске послове.

(6) Трошкове полагања стручног испита за добијање 
цертификата из става 1. овог члана сноси лице које пола-
же стручни испит и трошкови се уплаћују у корист буџета 
Републике.

(7) Министарство издаје увјерење о положеном струч-
ном испиту за обављање шпедитерских послова и води еви-
денцију лица која су положила испит за обављање шпеди-
терских послова.

(8) Министар, уз сагласност Владе, правилником про-
писује:

1) Програм стручног испита за лица која обављају шпе-
дитерске послове,

2) садржај и начин вођења евиденције лица која су по-
ложила испит за обављање шпедитерских послова,

3) образац увјерења о положеном стручном испиту за 
обављање шпедитерских послова,

4) висину трошкова за полагања стручног испита за до-
бијање цертификата за обављање шпедитерских послова.

Члан 22.
(1) Рјешење о употребној дозволи није услов за доно-

шење рјешења из члана 19. ст. 1, 2. и 3. и члана 20. став 
1. овог закона, али се та чињеница провјерава заједно са 
утврђивањем испуњености услова из члана 15. овог закона.

(2) Надлежни орган у поступку доношења рјешења из 
члана 19. ст. 1, 2. и 3. и члана 20. став 1. овог закона не 
провјерава правни основ коришћења пословног простора.

Члан 23.
(1) Уколико је посебним законом или другим прописом, 

као услов, прописано прибављање посебног рјешења за 
обављање појединих трговинских дјелатности, наведено 
рјешење није услов за издавање рјешења из члана 19. ст. 1, 
2. и 3. и члана 20. став 1. овог закона, али се та чињеница 
провјерава заједно са утврђивањем испуњености услова из 
члана 15. овог закона.

(2) Трговац је одговоран за штету проузроковану 
трећим лицима у случају неиспуњавања услова из члана 15. 
овог закона у складу са општим правилима одговорности 
за штету прописаним законом којим се регулишу облига-
циони односи.

Члан 24.
(1) Трговац се може бавити трговинском дјелатношћу за 

коју испуњава прописане услове.
(2) Трговац је дужан да одобрену трговинску дјелатност 

обавља у складу са рјешењем којим се одобрава обављање 
дјелатности.

Члан 25.
(1) Трговац је дужан да на продајном објекту или про-

дајном мјесту видно истакне пословно име, односно назив 
или скраћено пословно име онако како је регистрован код 
надлежног органа.

(2) На продајном објекту или продајном мјесту, поред 
података из става 1. овог члана, трговац на мало је дужан да 
има истакнуту врсту трговинског објекта у складу са про-
писом којим је регулисана класификација продајних обје-
ката за трговину на мало.

(3) Трговац који обавља трговину на даљину дужан је 
да потрошачу прије куповине учини доступним податке из 
става 1. овог члана.

Члан 26.
(1) Скупштина јединице локалне самоуправе утврђује 

радно вријеме, распоред дневног и седмичног радног вре-
мена продајних објеката, радно вријеме у дане државних 

празника и нерадних дана у којим је трговац дужан посло-
вати, те радно вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и дру-
ге повремене начине обављања трговине.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, радно вријеме драг-
стора траје од 00.00 до 24.00 сата сваки дан.

(3) Трговац је дужан да се у свом пословању придржава 
радног времена из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 27.
(1) Трговац је дужан да на продајном објекту, односно 

продајном мјесту, на јасан и видљив начин, истакне радно 
вријеме, распоред дневног и седмичног радног времена, 
радно вријеме у дане државних празника и нерадних дана 
и радно вријеме привременог начина обављања трговине.

(2) У случају ванредних промјена, прекида или дру-
гих облика привременог престанка обављања трговине на 
одређеном продајном објекту, односно мјесту, трговац је 
дужан да те измјене означи на начин из става 1. овог члана, 
и то прије престанка обављања трговине.

(3) Трговац је дужан да најкасније 15 минута прије за-
вршетка радног времена једном или двапут упозори купце 
који се затекну у продајном објекту или продајном мјесту на 
крај радног времена продајног објекта или продајног мјеста.

Члан 28.
(1) У трговини на мало забрањена је продаја алкохол-

них пића и других пића која садрже алкохол, као и дувана и 
дуванских производа лицима млађим од 18 година.

(2) На свим продајним мјестима гдје се продају алко-
холна пића и друга пића која садрже алкохол, дуван и ду-
вански производи мора бити истакнута ознака о забрани 
њихове продаје лицима млађим од 18 година.

(3) Трговац је дужан ускратити продају робе из става 1. 
овог члана потрошачу ако процијени да је млађи од 18 го-
дина, а потрошач добровољно не докаже да је старији од 18 
година давањем трговцу на увид свог идентификационог 
документа са сликом.

Члан 29.
(1) Трговац, уколико нема интереса за обављање дјелат-

ности из члана 19. ст. 1, 2. и 3. и члана 20. став 1. овог за-
кона, дужан је Министарству поднијети захтјев за доноше-
ње рјешења о престанку обављања дјелатности, и то прије 
престанка обављања дјелатности.

(2) Престанак обављања дјелатности из члана 19. ст. 1, 
2. и 3. и члана 20. став 1. овог закона министар утврђује 
рјешењем, и то са даном наведеним у захтјеву за одјаву, с 
тим да се обављање дјелатности не може одјавити ретро-
активно.

(3) Уколико у захтјеву није наведен датум престанка, 
престанак обављања трговинске дјелатности утврђује се 
даном подношења захтјева за одјаву.

(4) Рјешење о престанку обављања дјелатности трговца 
из члана 19. ст. 1, 2. и 3. и члана 20. став 1. овог закона до-
ставља се надлежној инспекцији.

Члан 30.
(1) Ако трговац у продајном објекту поред продаје робе 

на мало испуњава услове по посебном пропису да, поред 
трговинске, обавља и неку другу дјелатност, односно да 
обезбиједи задовољавање других потреба потрошача, про-
стор намијењен тој дјелатности мора бити физички одвојен 
од дијела продајног објекта намијењеног обављању трго-
винске дјелатности.

(2) Другом дјелатношћу, односно другим потребама у 
смислу става 1. овог члана сматра се:

1) пружање угоститељских, занатских, финансијских и 
других сличних услуга,

2) чување дјеце,
3) чување ствари.
(3) Трговац може у продајном објекту додатно обра-

ђивати, односно дорађивати храну, уз испуњавање услова 
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прописних посебним прописом, тако да буде примјерена за 
употребу, без њеног услуживања.

(4) Трговац може обезбиједити посебан простор за кон-
зумацију хране у продајном објекту у складу са прописима 
из области угоститељства.

(5) У продајном објекту или испред њега допуштене су 
бесплатне дегустације појединих врста робе на којима је 
истакнута ознака за ту сврху.

ГЛАВА IV
ОБЛИЦИ ТРГОВИНЕ

Члан 31.
(1) Облици трговине су:
1) трговина на велико,
2) трговина на мало,
3) пружање трговинских услуга.
(2) Посебан начин трговине је:
1) трговина на откупним станицама,
2) трговина на откупним мјестима,
3) трговина на пољопривредним газдинствима.

Члан 32.
(1) Трговина на велико је скуп свих пословних активно-

сти у вези са продајом робе лицима која купују ради даље 
продаје или коришћења у пословне сврхе.

(2) Трговина на велико обавља се у продајним објек-
тима и продајним мјестима као што су: складишта и сто-
варишта, као амбулантна продаја, продаја у транзиту и на 
другим мјестима која испуњавају услове прописане овим 
законом и прописима донесеним на основу овог закона за 
трговину на велико.

(3) Министар правилником прописује минимално-
техничке услове за пословне просторије, опрему и уређаје 
које морају да испуњавају продајни објекат и продајно мје-
сто у којем се обавља трговина на велико.

Члан 33.
(1) Складишта и стоваришта у смислу овог закона су 

затворени, наткривени или отворени простори у којима се 
обавља трговина на велико и врши сортирање, препакивање, 
чување, складиштење и припрема робе за отпрему и продају.

(2) У складиштима и стовариштима може се обављати и 
трговина на мало под условима који су прописани за трго-
вину на мало.

Члан 34.
(1) Произвођач робе или трговац на велико може орга-

низовати амбулантну продају као облик велепродаје робе за 
трговца на мало.

(2) Амбулантна продаја је продаја путем затвореног ин-
дустријски произведеног возила које је намијењено и опре-
мљено за промет робе на велико.

(3) Министар правилником прописује врсту робе која се 
може продавати путем амбулантне продаје.

Члан 35.
(1) Трговина на велико може се обављати и као трго-

вина на велико у транзиту када се куповина и продаја робе 
обавља без претходног ускладиштења у складишту трговца 
на велико.

(2) За обављање трговине на велико у транзиту није 
обавезно посједовање складишта.

(3) За поједине врсте робе може се прописати да се тр-
говина на велико не може обављати у транзиту.

(4) Министар правилником прописује врсту робе за коју 
се трговина на велико не може обављати у транзиту.

Члан 36.
(1) Трговина на мало је продаја робе крајњим потроша-

чима ради задовољавања њихових личних и породичних 
потреба или потреба домаћинства.

(2) Трговина на мало обавља се у продајном објекту или 
продајном мјесту које испуњава услове прописане овим за-
коном за трговину на мало и посебним прописом.

Члан 37.
Трговина на мало обавља се као:
1) трговина у продајном објекту и продајном мјесту;
2) трговина личним нуђењем;
3) даљинска трговина, која може бити:
1. електронска трговина,
2. остала даљинска трговина путем других средстава.

Члан 38.
(1) Продајни објекти у којима се обавља трговина на 

мало су:
1) специјализована продавница прехрамбених и не-

прехрамбених производа,
2) фабричка продавница прехрамбених и непрехрамбе-

них производа,
3) класична продавница,
4) мини-маркет,
5) супермаркет,
6) хипермаркет,
7) драгстор,
8) дисконтна продавница,
9) бензинска пумпна станица и продавница на бензин-

ској пумпној станици,
10) плинска пумпна станица,
11) бутик,
12) неспецијализована продавница претежно не-

прехрамбених производа, као што су: робна кућа, трговач-
ки центар,

13) продавница употребљаване робе (second hand shop),
14) киоск,
15) покретна продавница,
16) складиште и стовариште.
(2) Продајна мјеста у којима се обавља трговина на 

мало су:
1) аутомати,
2) расхладне витрине,
3) продаја на покретном столу, као што је: сталак или 

сличан импровизовани објекат.
(3) Министар правилником прописује минимално-

техничке услове за пословне просторије, опрему и уређаје 
које морају да испуњавају продајни објекат и продајно мје-
сто у којем се обавља трговина на мало и за класификацију 
продајних објеката у трговини на мало.

Члан 39.
Специјализована продавница прехрамбеним и не-

прехрамбеним производима је продавница која нуди спе-
цијализовани асортиман прехрамбених и непрехрамбених 
производа.

Члан 40.
Фабричка продавница је продавница прехрамбених и 

непрехрамбених производа у којој се обавља директна про-
даја властитих производа по цијенама нижим од просјеч-
них тржишних цијена, а смјештена је уз производни погон.

Члан 41.
Класична продавница је продавница у којој се нуде 

прехрамбени и непрехрамбени производи свакодневне по-
трошње.

Члан 42.
Мини-маркет је самоуслужна продавница чији асорти-

ман чине уобичајени дневни прехрамбени производи и у 
мањем обиму непрехрамбени производи.
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Члан 43.
Супермаркет је самоуслужна продавница чији асорти-

ман чине прехрамбени производи, али се на продају нуде и 
непрехрамбени производи.

Члан 44.
Хипермаркет је самоуслужна продавница са паркира-

лиштем која нуди широк асортиман прехрамбених и не-
прехрамбених производа.

Члан 45.
Драгстор је продавница у којој се врши трговина на 

мало прехрамбеним и непрeхрамбеним производима сва-
кодневне потрошње и радним временом од 00.00 до 24.00 
сата.

Члан 46.
Дисконтна продавница је продавница која нуди ограни-

чен асортиман прехрамбених и непрехрамбених производа 
по нижим цијенама у односу на цијене исте врсте произво-
да које се примјењују у другим малопродајним објектима у 
току цијеле године.

Члан 47.
(1) Бензинска пумпна станица је продајно мјесто на 

којем се обавља трговина на мало течним горивима, као што 
су: дизел-горива, бензини, течни нафтни гас - ауто-плин, 
која се користе у моторима са унутрашњим сагоријевањем 
и обавља се преко верификованих уређаја за истакање.

(2) Продавница на бензинској пумпној станици је про-
дајни објекат који се налази у простору бензинске пумпне 
станице у којој се нуди различит асортиман производа у 
оригиналном паковању.

(3) Бензинска пумпна станица мора бити опремљена:
1) непокретним положеним цилиндричним резервоари-

ма који морају имати важеће табеле запремине,
2) уређајима за истакање горива са електронско-диги-

талном контролом количине источеног горива и финансиј-
ске вриједности горива,

3) електронским мјерним системом за контролу коли-
чине запримљеног и источеног горива и тренутном стању 
залиха горива у резервоарима,

4) електронском опремом за обавезно аутоматско изда-
вање рачуна купцима за сваку куповину горива издатим у 
складу с прописима којима се регулише порез на додатну 
вриједност,

5) мјерном летвом за мјерење нивоа течности у не-
покретним резервоарима, која је жигосана важећим жигом 
надлежног органа овлашћеног за контролу мјерних уређаја.

(4) Уређајима из става 1. овог члана мора се обезбије-
дити вођење, исказивање и чување података о примљеном 
и издатом гориву за: сваку појединачну промјену, збирно на 
нивоу дневног, мјесечног и годишњег промета, по потре-
би промета за одређени слободно задати период, те чување 
тих података, као и достављање дневних извјештаја надле-
жним органима путем електронске поште (интернета).

(5) Електронска опрема из става 3. тачке 4) овог чла-
на мора да омогући слање контролних дневних извјештаја 
(облик и садржај контролних дневних извјештаја прописа-
ни су правилником којим се уређују начин евидентирања и 
контрола промета на бензинским пумпним станицама пу-
тем уграђене опреме, увезивање предвиђене опреме, оба-
везе сервисера и омогућавање даљинског надзора у сврху 
контроле и начина одређивања и додјела идентификацио-
ног броја уређаја за евидентирање и контролу промета).

(6) Трговци који врше промет на мало течним горивима, 
као што су: дизел-горива, бензини, течни нафтни гас - ауто-
плин, која се користе у моторима са унутрашњим сагорије-
вањем и осталих производа и услуга на мало, обавезни су 
да на изграђеним бензинским пумпним станицама опрему 
из става 3. овог члана инсталирају и увежу на начин пре-
двиђен прописом којим се уређују начин евидентирања и 
контрола промета на бензинским пумпним станицама пу-

тем уграђене опреме, увезивање предвиђене опреме, оба-
везе сервисера и омогућавање даљинског надзора у сврху 
контроле и начина одређивања и додјела идентификацио-
ног броја уређаја за евидентирање и контролу промета.

(7) Промет, уградњу и одржавање - сервисирање уређаја 
за евидентирање промета и мјерних уређаја на бензинским 
пумпним станицама може вршити привредно друштво које 
испуњава услове прописане овим законом и прописима из 
области стандардизације и метрологије.

(8) Министар доноси рјешење којим се трговцу који је 
организован као привредно друштво одобрава стављање у 
промет уређаја за евидентирање промета.

(9) За доношење рјешења из става 8. овог члана трго-
вац који је организован као привредно друштво обавезан 
је доставити:

1) податке о произвођачу уређаја за евидентирање про-
мета,

2) опис уређаја за евидентирање промета са описом 
функција софтвера и описом пратећих компоненти,

3) саставне дијелове или системе уређаја за евиденти-
рање промета и шему тог система,

4) шему програма за управљање и шему апликационог 
програма уређаја за евидентирање промета,

5) извршну верзију програма рада уређаја за евиденти-
рање промета, апликативног програма и програма за функ-
ционалну провјеру уређаја за евидентирање промета са 
комплетним прибором, све извршне верзије морају имати 
контролну суму (енгл. checksum),

6) доказ о усаглашености типа уређаја за евидентирање 
промета овлашћеног цертификационог тијела,

7) доказ о испуњености техничких и функционалних 
карактеристика уређаја за евидентирање промета од про-
извођача,

8) изјаву произвођача или дистрибутера уређаја за еви-
дентирање промета да ће уређај за евидентирање промета 
који се ставља у промет бити технички и функционално 
идентичан са уређајем за евидентирање промета узорком, 
на основу којег је дат доказ о испуњености техничких и 
функционалних карактеристика тог типа уређаја за евиден-
тирање промета.

(10) Министар доноси рјешење којим се трговцу који је 
организован као привредно друштво утврђује да испуњава 
услове за промет, уградњу и одржавање уређаја за евиден-
тирање промета и мјерних уређаја.

(11) За доношење рјешења из става 10. овог члана трго-
вац је обавезан доставити:

1) доказ да има сједиште или пословну јединицу у Ре-
публици,

2) доказ да има обучене кадрове за уградњу и одржа-
вање опреме са цертификатом произвођача или од њега 
овлашћене организације,

3) доказ да има обучен кадар из противексплозивне за-
штите,

4) доказ да са произвођачем има закључен уговор о 
дистрибуцији, уградњи и одржавању - сервисирању опреме 
за подручје Републике,

5) доказ да је рјешењем надлежног органа за стандар-
дизацију и метрологију одобрена употреба мјерног уређаја 
чији се промет, уградњу и одржавање тражи,

6) доказ да је дата сагласност Министарства за ста-
вљање у промет и употребу уређаја за евидентирање про-
мета, а чији се промет, уградња и одржавање тражи,

7) доказ о техничкој и организационој опремљености 
сервисне службе.

(12) Министар доноси рјешења из ст. 8. и 10. овог чла-
на у року од два дана од дана пријема потпуног и уредног 
захтјева.

(13) Рјешења из ст. 8. и 10. овог члана коначна су и про-
тив њих није дозвољено изјавити жалбу, али се може ту-
жбом покренути управни спор код надлежног суда.
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(14) За доношење и измјену рјешења из ст. 8. и 10. овог 

члана трговац је дужан да плати таксу у складу са прописом 
којим се утврђују републичке административне таксе.

(15) Министар правилником прописује:
1) начин евидентирања и контроле промета погонског 

моторног горива преко уређаја за евидентирање и контро-
лу промета справа за мјерење течних горива и аутоматског 
мјерила нивоа течности на бензинским пумпним станица-
ма,

2) начин евидентирања и контроле промета осталих 
производа и услуга на бензинским пумпним станицама, 
преко уређаја за евидентирање промета,

3) начин умрежавања уређаја за евидентирање промета 
са постојећом опремом од овлашћених сервисера,

4) поступке и радње приликом уградње опреме,
5) контролу рада уграђене опреме и овлашћеног серви-

сера,
6) начин додјеле и додјелу идентификационог броја 

уређаја за евидентирање и контролу промета који се инста-
лирају на бензинским пумпним станицама.

Члан 48.
Плинска пумпна станица је продајно мјесто на којем 

се обавља трговина на мало течним нафтним гасом - ауто-
плином који се користи за погон мотора са унутрашњим 
сагоријевањем.

Члан 49.
На бензинској и плинској пумпној станици трговац 

може вршити промет на мало гасом у боцама - плином у 
боцама за домаћинство искључиво у оригиналним боцама 
које су израђене у складу са важећим прописима.

Члан 50.
(1) Трговина на мало уљем за ложење - екстра лако и 

лако специјално (Ел и Лс) обавља се:
1) на бензинским пумпним станицама из посебно 

утврђених пословних просторија - резервоара издвојеног 
од мјеста предвиђеног за снабдијевање погонским мотор-
ним горивом,

2) из посебно утврђених складишних пословних про-
сторија - резервоара.

(2) Пословне просторије из става 1. овог члана морају 
бити изграђене у складу са прописима о изградњи и опре-
мању постројења за запаљиве течности и складиштењу и 
претакању запаљивих течности (резервоари).

(3) Трговина на мало уљем за ложење - екстра лако и 
лако специјално (Ел и Лс) на продајним мјестима из става 
1. овог члана врши се искључиво достављањем на адресу 
купца ауто-цистернама које су видно обиљежене и искљу-
чиво служе за достављање уља за ложење и које су оп-
ремљене одговарајућим мјерним уређајима за утврђивање 
источене количине.

(4) Уређаји из става 3. овог члана могу се употребљава-
ти након што одобрење типа, исправност и тачност наведе-
них уређаја потврди надлежни орган овлашћен за контролу 
мјерних уређаја и након што буду жигосани.

(5) Трговци који обављају трговину на мало уљем за ло-
жење - екстра лако и лако специјално (Ел и Лс) на начин из 
става 1. овог члана обавезни су да воде евиденцију о про-
метованим количинама (набавка и продаја) уља за ложење 
(Ел и Лс), тачним подацима о испорукама купцима, те сва-
кодневну евиденцију о стању залиха у резервоарима.

(6) Министар правилником прописује:
1) услове за простор, опрему и уређаје који треба да 

буду испуњени за обављање трговине на мало уљем за ло-
жење - екстра лако и лако специјално (Ел и Лс) на продај-
ним мјестима,

2) облик и садржај евиденције о прометованим количи-
нама (набавка и продаја) уља за ложење - екстра лако и лако 
специјално (Ел и Лс),

3) облик и садржај евиденције о стању залиха у резер-
воарима,

4) облик и садржај евиденције о купцима и начину до-
стављања евиденција Министарству.

Члан 51.
Бутик је продавница у којој се обавља трговина на мало 

модним новинама, уникатима текстилне, кожне и крзнарс-
ке конфекције, галантеријом, трикотажом, плетеном робом, 
позамантеријом и обућом.

Члан 52.
(1) Неспецијализована продавница претежно не-

прехрамбеним производима је посебно уређен продајни 
објекат који нуди асортиман различитих робних група не-
прехрамбених производа.

(2) Неспецијализоване продавнице из става 1. овог чла-
на су: робна кућа и трговачки центар.

Члан 53.
Робна кућа је продајни објекат у којем се врши продаја 

робе на мало најширег асортимана робе широке потрошње.

Члан 54.
(1) Трговачки центар је посебно изграђена или у 

постојећем објекту уређена просторна цјелина која се 
састоји од више појединачно опремљених пословних про-
стора у којима се обавља трговина на мало и пружају трго-
винске и друге услуге.

(2) За обављање услуга трговачког центра трговац 
утврђује тржни ред, којим се детаљније уређује пословање 
трговачког центра.

(3) Трговац који пружа услуге трговачког центра и 
корисник услуга дужни су да се придржавају утврђеног 
тржног реда из става 2. овог члана.

(4) На тржни ред из става 2. овог члана сагласност даје 
градоначелник, односно начелник општине.

Члан 55.
Продавница употребљаване робе (second hand shop) 

је продавница која нуди за продају употребљаване не-
прехрамбене производе.

Члан 56.
(1) Киоск је продајни објекат у којем се продаје ограни-

чен асортиман производа, и то кроз одговарајући отвор на 
киоску, без уласка купца у продајни објекат.

(2) Киоск се може лоцирати на мјестима за које је гра-
доначелник, односно начелник општине дао претходно 
одобрење.

Члан 57.
(1) Покретна продавница је продаја робе на мало без 

сталног продајног мјеста која се обавља путем:
1) посебно уређеног и опремљеног возила уз испуњава-

ње законом прописаних услова,
2) колица која се превозе од мјеста до мјеста,
3) пловног објекта уз испуњавање законом прописаних 

услова.
(2) Покретна продавница може се лоцирати на мјестима 

за које је градоначелник, односно начелник општине дао 
претходно одобрење.

Члан 58.
(1) Продаја робе путем аутомата је облик трговине на 

мало различитих производа и услуга која се одвија путем 
апарата на начин да се у за то предвиђен отвор на апарату 
убаци новац, жетон или посебна картица уз испуњавање за-
коном прописаних услова.

(2) Продаја робе путем аутомата може се обављати само 
на мјестима за које је градоначелник, односно начелник оп-
штине дао претходно одобрење, односно уз сагласност вла-
сника или корисника простора у којем је смјештен аутомат.
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Члан 59.
Продаја робе на покретном столу, сталку или сличном 

импровизованом објекту, те из расхладних витрина на јав-
ним површинама може се обављати само на мјестима за које 
је градоначелник, односно начелник општине дао претходно 
одобрење, односно уз сагласност власника или корисника 
простора на којем је смјештен покретни сто, сталак или сли-
чан импровизовани објекат, односно расхладна витрина.

Члан 60.
(1) Трговина личним нуђењем је трговина на мало 

изван пословних просторија трговца коју трговац обавља 
тако што нуди робу или услуге личним прилажењем одре-
ђеном потрошачу, који је физички присутан на мјесту пону-
де, када потрошач није тражио да му се учини понуда, по 
претходном позиву или пристанку купца у његовом стану, 
на радном или другом мјесту, уз објашњења и приказивање 
употребе производа, те особина, намјене и употребљиво-
сти робе или услуге, као и других услова који важе за про-
дају робе или пружање услуга у складу са прописима.

(2) Трговину личним нуђењем може да обавља трговац 
који се регистровао за такав начин трговине и који испуња-
ва друге услове у складу са овим законом.

(3) Трговац може да обавља трговину личним нуђењем 
лично или преко овлашћених лица - директан продавач са 
којим трговац има уговор о радном ангажовању.

(4) Трговац из става 2. овог члана издаје сваком директ-
ном продавачу легитимациону картицу из које је видљив 
идентитет издаваоца-трговца и идентитет директног прода-
вача коме је картица издата, као и обим и границе овлашће-
ња имаоца легитимационе картице.

(5) Трговина личним нуђењем нарочито се обавља:
1) као дјелатност путујућих трговаца, без обзира на на-

чин продаје (продаја на прагу куће, стана, у просторијама 
понуђеног или на други начин),

2) на скуповима потрошача које је трговац организовао 
позивањем потрошача (оглашавањем, личним позивањем, 
промовисањем),

3) на радном мјесту или другом мјесту изван сталних 
продајних просторија уз презентовање и објашњења за 
употребу производа, објашњења о особинама, намјени и 
употребљивости производа, без обзира на то да ли се посје-
та дешава на захтјев потрошача,

4) из торбе (торбарење, колпортирање) на јавним мје-
стима (отвореним и затвореним просторима, на спортским 
и културним манифестацијама),

5) сваким другим личним приступањем трговца потро-
шачима који нису тражили да им се учини понуда.

(6) Трговац је дужан да писменим путем пријави оба-
вљање дјелатности трговине личним нуђењем надлежној 
организационој јединици градске, односно општинске 
управе прије него што почне да је обавља на одговарајућем 
подручју, као и да је одјави, када буде завршена.

(7) За обављање дјелатности трговине личним нуђењем 
трговац мора обезбиједити одговарајуће складиште за робу 
коју продаје, пословни простор за обављање администра-
тивних послова и одговарајући простор за хигијенско-са-
нитарне потребе.

(8) На трговину личним нуђењем сходно се примјењују 
одредбе овог закона о трговини на мало.

(9) Министар правилником прописује начин обављања 
трговине личним нуђењем.

Члан 61.
(1) Продаја на даљину - даљинска трговина је тргови-

на робом на мало, као и пружање услуга потрошачима коју 
трговац организује употребом средстава за комуникацију 
између физички удаљених лица.

(2) Даљинску трговину може да организује само трго-
вац који се регистровао за ту врсту трговине.

(3) За обављање дјелатности трговине на даљину трго-
вац мора обезбиједити пословни простор за обављање ад-

министративних послова, одговарајуће складиште за робу 
коју продаје и одговарајући простор за хигијенско-санитар-
не потребе.

(4) Уговор о продаји робе на даљину закључује се изме-
ђу трговца и потрошача путем средстава за даљинску кому-
никацију, у складу са одредбама овог закона и закона којим 
се уређује заштита потрошача.

(5) Уговор о продаји на даљину обавезно садржи цијену 
и друге услове продаје.

(6) Електронска трговина је вид даљинске трговине која 
се остварује на начин да се роба, односно услуга нуди, на-
ручује и продаје путем интернета.

(7) Електронска трговина се обавља као:
1) продаја робе, односно услуга преко електронске про-

давнице (основни облик електронске трговине),
2) продаја робе, односно услуга преко електронске 

платформе која повезује трговце и потрошаче (продаја пре-
ко e-commerce платформе),

3) продаја робе преко електронске продавнице или пре-
ко електронске платформе, при чему се роба испоручује 
потрошачу директно од произвођача, односно трговца на 
велико (енгл. dropshipping),

4) продаја робе, односно услуга преко друштвених мре-
жа.

(8) Остала даљинска трговина обавља се путем других 
средстава масовне комуникације, а нарочито као каталошка 
продаја, радио, ТВ продаја (телешопинг), трговина посред-
ством поште, штампаних пошиљки, рекламних материјала 
са наруџбеницом, телефона, текстуалних или мултимедијал-
них порука у мобилној телефонији и говорних аутомата.

(9) Трговац који обавља дјелатност трговине на даљи-
ну (dropshipping) не мора имати одговарајуће складиште за 
робу коју продаје из става 3. овог члана.

(10) На даљинску трговину сходно се примјењују 
одредбе овог закона које се односе на трговину на мало.

(11) Министар правилником прописује начин обављања 
даљинске трговине - продаје на даљину.

Члан 62.
(1) Трговинске услуге су дјелатности којима се, уз нак-

наду, подстиче обављање размјене робе од произвођача до 
крајњег потрошача.

(2) Трговинске услуге су:
1) посредничке,
2) заступничке,
3) комисионе,
4) франшизинг,
5) услуге складиштења, отпремање и допремање робе,
6) транспорт и шпедиција,
7) контрола квалитета и квантитета робе,
8) маркетинг,
9) трговачки центар,
10) услуге изнајмљивања носача звука и слике.
(3) Услуге организовања посебних тржишних институција:
1) робна берза,
2) сајам,
3) привредне изложбе и традиционалне манифестације,
4) тржница на мало,
5) тржница на велико,
6) аукцијска кућа,
7) сточна пијаца.
(4) Трговац регистрован као привредно друштво може 

обављати све трговинске услуге из става 2. овог члана.
(5) Трговац регистрован као предузетник може обавља-

ти комисионе, посредничке, заступничке услуге, маркетинг 
и услуге изнајмљивања носача звука и слике.



10.12.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 105 9
Члан 63.

(1) За обављање трговинских услуга трговац је дужан 
обезбиједити минимално-техничке услове који се тичу 
опремљености пословних простора, опреме и уређаја.

(2) Министар правилником прописује минимално-
техничке услове које морају испуњавати пословне просто-
рије, опрема и уређаји за обављање трговинских услуга.

Члан 64.
Посредничке услуге су услуге које обавља посредник у 

намјери да налогодавцу осигура везу са трећим лицем, које 
би са налогодавцем преговарало о закључивању одређеног 
уговора, уз накнаду ако тај уговор буде закључен.

Члан 65.
Заступничке услуге су услуге заступања које обавља за-

ступник између налогодавца и трећих лица уз накнаду, али 
у име и за рачун налогодавца.

Члан 66.
(1) Комисионе услуге су услуге које обавља комисионар 

када врши послове набавке или продаје робе у своје име, 
а за рачун другог лица - комитента уз обрачун накнаде за 
извршену трговинску услугу.

(2) У продајном објекту комисиона роба мора бити на 
посебним полицама, посебном дијелу пословне просторије 
или на други начин одвојена ако се у истој просторији про-
даје и властита роба комисионара.

(3) Од физичког лица у комисиону продају не могу се 
узети прехрамбени артикли, фармацеутски и козметички 
производи, цигарете и алкохолна пића и предмети од дра-
гоцјених метала.

Члан 67.
Франшизинг је пословни однос у којем једна страна 

- давалац франшизинга уступа другој страни - примаоцу 
франшизинга право да у свом пословању користи пословно 
име, производе и услуге, те производно и пословно иску-
ство даваоца франшизинга, уз накнаду.

Члан 68.
Услуге складиштења су услуге које обавља складиштар, 

а односе се на смјештај и чување одређене робе, те преду-
зимање потребне или уговорене радње ради њеног очувања 
у одређеном стању, те да је преда на захтјев оставодавца 
или другог овлашћеног лица, уз накнаду и уз претходно 
закључен уговор о складиштењу.

Члан 69.
Услуге отпремања и допремања робе су услуге које оба-

вља отпремник у своје име а за рачун налогодавца, закљу-
чује уговор о утовару, истовару и превозу робе и друге уго-
воре потребне за извршење отпреме и допреме робе, као и 
да обави остале уобичајене послове и радње, уз накнаду.

Члан 70.
Шпедитерске услуге су услуге које трговац обавља у 

вези са царињењем робе у своје име и за рачун налогодавца 
- комитента, у име и за рачун комитента, односно у своје 
име и за свој рачун, као и обављање других уобичајених 
послова и радњи у вези са царињењем робе, уз накнаду.

Члан 71.
Услуге контроле квалитета и квантитета робе су услуге 

које обавља привредно друштво које је обавезно да струч-
но и непристрасно обави контролу квалитета и квантитета 
робе и услуга и изда увјерење или цертификат о томе нару-
чиоцу контроле, уз накнаду.

Члан 72.
Маркетинг услугама сматрају се услуге из области 

истраживања тржишта и маркетинг комуникације (економ-
ска пропаганда, реклама, изложба и слично), као и друге 
маркетинг услуге које се обављају у име и за рачун коми-
тента.

Члан 73.
(1) Откуп пољопривредних производа, шумских плодо-

ва и стоке може се обављати слободно под условима одре-
ђеним овим законом и подзаконским актом.

(2) Откуп пољопривредних производа, шумских плодова 
и стоке може се обављати куповином од пољопривредника у 
откупним станицама, на откупним мјестима и на пољопри-
вредним газдинствима, регистрованим у складу са законом 
којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.

(3) Трговац у откупним станицама, на откупним мје-
стима и на пољопривредном газдинству може од пољопри-
вредника откупити пољопривредне производе и стоку 
искључиво ако је произведена на његовом пољопривред-
ном газдинству.

(4) У откупним станицама и откупним мјестима откуп 
шумских плодова може се вршити и од физичких лица.

(5) Откупна станица и откупно мјесто морају имати од-
говарајућу просторију, односно уређен простор за пријем и 
мјерење робе, складиштење, утовар, истовар робе и амбала-
же и испуњавати хигијенско-техничке и санитарне услове.

(6) Министар, по прибављеном мишљењу министра на-
длежног за послове пољопривреде, урбанизма и здравља, 
правилником прописује услове за пословне просторије, 
опрему и уређаје који морају да буду испуњени за оба-
вљање откупа пољопривредних производа, шумских пло-
дова и стоке.

Члан 74.
Откуп производа из члана 73. овог закона који се оба-

вља у откупним станицама и откупним мјестима може се 
обављати ако су, осим услова утврђених овим и посебним 
законским прописима, испуњени и сљедећи услови:

1) да је истакнуто пословно име (фирма) и обавјештење 
о периоду и времену откупа производа, откупној цијени, 
времену важења тих цијена и року плаћања и

2) да надлежној организационој јединици градске, од-
носно општинске управе трговац, најкасније седам дана 
прије почетка откупа, поднесе захтјев са подацима о адреси 
откупне станице, односно откупног мјеста, врсти произво-
да, откупној цијени, року плаћања, периоду и времену у 
којем се врши куповина.

Члан 75.
(1) Трговац је дужан да за откупљене производе изда 

рачун из откупног блока, са сљедећим подацима:
1) пословно име, сједиште и адреса трговца,
2) пословно име, пребивалиште и адреса продавца,
3) назив, количина и квалитет, односно класа купљених 

производа,
4) цијена по јединици мјере и укупна вриједност купље-

них производа,
5) рок плаћања,
6) датум куповине,
7) потпис овлашћеног радника и печат трговца.
(2) Рачун из откупног блока мора потписати овлашћени 

радник и мора бити овјерен печатом трговца.
(3) Трговац је дужан да у откупној станици, на откуп-

ном мјесту, односно у пословном сједишту чува књигу 
издатих рачуна из откупних блокова, у складу са прописи-
ма о чувању књиговодствених исправа.

(4) Трговац који врши откуп на откупним станицама и 
откупним мјестима утврђује тржни ред којим се детаљније 
уређују тржна правила за обављање трговине.

ГЛАВА V

ПОСЕБНЕ ТРЖИШНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

Члан 76.
(1) Посебне тржишне институције су посебни, уређени 

облици тржишта који организују сусрет трговаца и купаца 
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робе, односно услуга, са циљем њене продаје или промо-
ције.

(2) Посебне тржишне институције су:
1) робна берза,
2) сајам,
3) привредне изложбе и традиционалне манифестације,
4) тржница на мало,
5) тржница на велико,
6) аукцијска кућа,
7) сточна пијаца.
(3) Посебне тржишне институције не могу да учествују 

као трговци у трговини чији су организатори.

Члан 77.
(1) Оснивање и организовање робних берзи уређује се 

посебним законом.
(2) Под берзанским услугама подразумијева се органи-

зовање привредних субјеката ради закључивања уговора о 
куповини и продаји робе.

Члан 78.
(1) Сајам је посебна тржишна институција која се бави 

организовањем сајамских изложби, као и пружањем пра-
тећих услуга, а нарочито изнајмљивања, пројектовања и 
припремања изложбених мјеста у сајамском простору, скла-
диштења робе или издавања складишног простора, орга-
низовања или обављања превоза робе за излагаче, утовара, 
истовара и паковања робе, маркетиншких, угоститељских и 
других услуга у вези са организовањем сајамских изложби.

(2) Сајамска изложба из става 1. овог члана представља 
излагање робе, односно услуге у тачно одређеном периоду, 
на простору посебне намјене (сајамски простор, сајмиште), 
од стране одређеног излагача, ради њеног представљања и 
упознавања заинтересованих купаца са том робом, односно 
услугама које тај излагач нуди.

(3) Трговац који се бави приређивањем сајмова дужан је 
да се придржава рокова предвиђених у календару сајмова, 
а који се утврђују у договору са Привредном комором Ре-
публике Српске.

Члан 79.
(1) Привредне изложбе су изложбе робе, односно услу-

га, привременог или повременог карактера, ван сајамског 
простора.

(2) Традиционалне манифестације су: вашари, фестива-
ли и друге манифестације на којима се у склопу културних, 
музичких, спортских и других друштвених активности 
продаје одређена роба, односно услуге, а у складу са оби-
чајима поводом тих активности и за то подручје.

(3) Организатор привредних изложби и традиционал-
них манифестација је дужан да:

1) води евиденцију лица која излажу или продају робу, 
односно услуге,

2) јасно обиљежи и издвоји простор на коме се одржа-
ва привредна изложба и традиционална манифестација од 
околног простора,

3) видно истакне организатора привредне изложбе и 
традиционалне манифестације и период трајања изложбе и 
манифестације.

(4) На привредним изложбама и традиционалним мани-
фестацијама дозвољена је продаја робе и пружање услуга 
које су предмет и сврха организовања изложби и манифе-
стација.

(5) Градоначелник, односно начелник општине одређу-
је вријеме и мјесто одржавања привредних изложби и тра-
диционалних манифестација.

Члан 80.
(1) Тржницa на мало, односно пијацa je посебнa тр-

жишнa институцијa која представља организованo и уређе-

нo мјестo на којем се обавља трговина на мало пољопри-
вредним, прехрамбеним производима, робом свакодневне 
потрошње, занатским производима, производима домаће 
радиности и осталом робом која се по својим особинама 
може изложити у пијачној трговини.

(2) Тржница на мало, односно пијаца организује се и 
уређује као засебна цјелина или физички одвојена потцје-
лина једне цјелине, и то:

1) зелена тржница на мало, односно зелена пијаца,
2) робна тржница на мало, односно робна пијаца,
3) кванташка тржница на мало, односно кванташка 

пијаца,
4) тржница на мало за продају коришћене робе, односно 

пијаца старих ствари,
5) тржница на мало употребљаваним аутима - ауто-

пијаца.

Члан 81.
(1) Трговином на тржници на мало могу да се баве ре-

гистровани трговци, а без регистрације и физичка лица која 
се баве пољопривредном производњом, односно пољопри-
вредно газдинство уколико је регистровано у складу са 
законом којим се уређује регистрација пољопривредних 
газдинстава, када своје пољопривредне производе продају 
на тржишту.

(2) Физичка лица која се баве пољопривредном про-
изводњом из става 1. овог члана могу, без регистрације, 
продавати искључиво воће, поврће и друге пољопривред-
не производе које су произвела на свом пољопривредном 
газдинству.

Члан 82.
(1) Трговац који врши услуге тржнице на мало, односно 

пијаце утврђује тржни, односно пијачни ред, којим се де-
таљније уређују правила за продају робе, врсту робе, на-
чин излагања робе, одржавање просторија и опреме за оба-
вљање трговине на тржницама на мало.

(2) Трговац који врши услуге тржнице на мало, односно 
пијаце и корисници услуга пијаце, односно тржнице на 
мало дужни су да се придржавају утврђеног тржног реда из 
става 1. овог члана.

(3) На тржни ред из става 1. овог члана сагласност даје 
градоначелник, односно начелник општине, који може 
ускратити давање сагласности уколико оцијени да се тр-
жним редом трговина регулише супротно интересима ко-
рисника услуга и купаца, посебно у вези са хигијенско-са-
нитарним условима и условима заштите животне средине у 
складу са посебним прописима.

Члан 83.
Тржница на велико је посебна тржишна институција 

која представља организовано и уређено мјесто на којем се 
обавља трговина на велико пољопривредно-прехрамбеним 
производима и другим производима, уз пружање пратећих 
услуга.

Члан 84.
(1) Услугама тржнице на велико сматрају се:
1) стављање на располагање и издавање простора за 

излагање и продају пољопривредно-прехрамбених и дру-
гих производа на велико,

2) складиштење пољопривредно-прехрамбених и дру-
гих производа и коришћење средстава за манипулацију тим 
производима,

3) обављање превоза, отпремања и допремања, као и 
послови одржавања квалитета и квантитета ускладиште-
них производа.

(2) На тржници на велико обавља се трговина на ве-
лико, а изузетно и трговина на мало под условима који су 
прописани за тржницу на мало, односно пијацу из чл. 81. и 
82. овог закона.
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Члан 85.

(1) Трговац који врши услуге тржнице на велико 
утврђује тржни ред, којим се прецизније уређују тржна 
правила за продају групе производа према тржном реду 
по цјелинама и потцјелинама, врсту робе, начин излагања 
робе, одржавање просторија и опреме за обављање тргови-
не на тржници на велико.

(2) Трговац који врши услуге тржнице на велико и ко-
рисници услуга дужни су да се придржавају утврђеног 
тржног реда из става 1. овог члана.

(3) На тржни ред из става 1. овог члана сагласност даје 
Министарство, које може ускратити давање сагласности 
уколико оцијени да се тржним редом трговина регулише 
супротно интересима корисника услуга и купаца, посебно 
у вези са хигијенско-санитарним условима и условима за-
штите животне средине у складу са посебним прописима.

Члан 86.
(1) Аукцијска кућа је посебна тржишна институција 

која организује куповину и продају робе за туђи рачун пу-
тем јавног надметања.

(2) Трговина јавним надметањем је продаја робе купцу 
који трговцу, поводом његовог јавног позива, истакне по-
вољнију понуду у односу на остале учеснике у надметању.

(3) Позив на продају је јаван ако је учињен на начин да 
за њега може да сазна већи број неодређених лица и ако 
садржи одређење робе, почетну цијену и остале услове 
продаје.

(4) Правила о јавном надметању ради продаје сходно се 
примјењују и на јавно надметање ради куповине.

(5) Трговац који организује продају робе јавним надме-
тањем у своје име и за свој рачун не сматра се аукцијском 
кућом.

(6) Општим актом аукцијске куће прописују се начин и 
правила трговине јавним надметањем.

Члан 87.
(1) Сточне пијаце су посебно организована, уређена и 

технички опремљена мјеста на којима се врши трговина 
стоком.

(2) Продавац може продавати стоку која је обиљежена 
у складу са прописима из области ветеринарства, а за коју 
власник има важеће увјерење о здравственом стању стоке 
која је у његовој својини и за коју посједује прописану до-
кументацију.

Члан 88.
(1) Трговина на сточним пијацама одвија се по пијачном 

реду, који доноси трговац који пружа услуге сточне пијаце.
(2) Трговац који пружа услуге сточне пијаце и ко-

рисници услуга сточне пијаце дужни су да се придржавају 
утврђеног пијачног реда из става 1. овог члана.

(3) На пијачни ред из става 1. овог члана сагласност даје 
градоначелник, односно начелник општине.

ГЛАВА VI

ДЕКЛАРИСАЊЕ РОБЕ И НАЧИН ФОРМИРАЊА И 
ИСТИЦАЊА ЦИЈЕНЕ РОБЕ

Члан 89.
(1) Роба у промету мора да има декларацију, која мора 

бити написана на једном од језика у службеној употреби у 
Републици.

(2) Декларација или обавјештење о производу јесте по-
датак или ознака, произвођачки или трговачки жиг, слика 
(илустрација), знак на производу и његовом омоту, писани 
додатак, плочица, карика, копча и слично, што је смјеште-
но на производу и/или омоту производа, те прати производ 
или се на њега односи.

(3) Подаци из декларације за робу која се налази у про-
мету не могу да се мијењају или уклањају или да се на дру-
ги начин умањује њихова видљивост или читљивост.

(4) Декларација мора да се истакне уочљиво:
1) на роби или на њеном паковању (укључујући приве-

зак, етикету, алкицу, омот и слично),
2) непосредно поред робе на мјесту продаје,
3) у каталогу или другом материјалу са понудом те робе 

која је бесплатно доступна потрошачима на продајном мје-
сту, прије куповине на начин на који се потрошачи не до-
воде у заблуду.

(5) У трговини на даљину трговци су дужни да учине 
доступним податке из ст. 1. и 2. овог члана потрошачу прије 
куповине у облику и на начин који су непосредно и стално 
доступни.

(6) Садржај декларације прописан је законом којим се 
уређује заштита потрошача, док садржај декларације за 
поједине производе или групе производа прописују надле-
жни органи у складу са посебним прописом.

Члан 90.
(1) Трговац је дужан да на јасан, лако уочљив и читљив 

начин истакне продајну цијену на роби, односно на амбала-
жи, непосредно поред робе или у случају даљинске тргови-
не непосредно поред приказа или описа робе.

(2) Трговац који обавља трговину на продајном мјесту 
у продајном објекту у који потрошач не може да уђе или 
трговину личним нуђењем, дужан је да истакне продајну 
цијену на начин из става 1. овог члана или на видном мје-
сту у цјеновнику.

(3) Продајна цијена је коначна цијена по јединици робе, 
укључујући и порез.

(4) Пружалац услуге је дужан да на видном мјесту на 
јасан, лако уочљив и читљив начин истакне само јединичну 
цијену услуге.

Члан 91.
(1) Трговци и произвођачи формирају цијене робе и услу-

га слободно према условима тржишта ако није другачије ре-
гулисано прописом којим се уређује регулисање цијена.

(2) Цијена у смислу овог закона јесте новчана вријед-
ност за јединицу производа, односно услуге која је форми-
рана у складу са условима тржишта по којој трговац нуди 
своју робу, односно услугу купцу.

Члан 92.
(1) Трговац је дужан да формира цијене робе у промету 

путем калкулација и да на основу њих истакне цијене за 
сваку робу и да по њима робу продаје.

(2) Трговац на мало може потрошачима да даје попуст 
на цијену из става 1. овог члана умањењем малопродајне 
цијене утврђене калкулацијом, а приликом плаћања робе.

Члан 93.
(1) Трговац на мало може да даје нарочите продајне 

подстицаје потрошачима када спроводи поступак посебне 
врсте продаје.

(2) Продајни подстицај је понуда робе, односно услуге 
под повољнијим условима у односу на редовну понуду, и 
то нарочито:

1) са сниженом цијеном, као што су: распродаја, ак-
цијска продаја, стална продаја по сниженој цијени у спе-
цијализованим продавницама, сезонска продаја, промотив-
на продаја, сајамска продаја, продаја појединим групама 
потрошача и други облици продаје са цијеном нижом од 
цијене остварене у редовној продаји,

2) са посебним погодностима током продаје у вези са 
испоруком, монтажом, одржавањем или другим погод-
ностима, и то зависно од природе производа, односно робе 
или услуге,

3) са обећањем награде, учешћем у наградној игри, пра-
тећим поклонима, у програмима лојалности, односно дру-
гим погодностима.

(3) Трговац је дужан утврдити, у писаној форми, пра-
вила када спроводи поступак посебне врсте продаје, те да 
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их јасно, видљиво и читко истакне у пословном простору 
или посебном мјесту продаје, лако доступном потрошачу, у 
складу са посебним прописима о заштити потрошача.

(4) Правила морају садржавати најмање:
1) врсту подстицаја, као што су: попуст, пратећи по-

клон, учешће у наградној игри или друга погодност,
2) прецизно и јасно одређење робе, односно услуге на 

коју се односи,
3) период важења подстицаја са назнаком датума почет-

ка,
4) све евентуалне посебне услове за остваривање права 

на подстицај.
(5) Промотивна продаја је продаја робе која се први пут 

уводи у понуду трговца и која се нуди по нижој цијени од 
цијене која ће бити формирана у редовној понуди.

Члан 94.
Трговац који нуди робу на продају преко каталога дужан 

је да у каталогу означи продајну цијену робе, друге услове 
продаје, као и вријеме важења, те цијене и тих услова.

ГЛАВА VII

ТРГОВАЧКА ЕВИДЕНЦИЈА

Члан 95.
(1) Трговац је дужан да води евиденције утврђене овим 

законом и прописима донесеним на основу овог закона.
(2) У свакој фази промета и транспорта робу мора пра-

тити вјеродостојна документација (фактура, доставница, 
отпремница, откупни блок и сл.) из које се недвосмислено 
може утврдити поријекло робе, количина и врста робе, на-
зив и мјесто купца.

(3) Код амбулантне продаје робу у промету прате доку-
мент о поријеклу робе, количини и врсти робе и отпремни-
це о извршеној продаји купцима.

(4) Трговац је дужан за сваку продату робу или изврше-
ну услугу купцу издати фискални рачун или други одгова-
рајући рачун у складу са законом којим се уређује промет 
путем фискалних каса, отпремницу, доставницу, нота ра-
чун, парагон и откупни блок.

Члан 96.
(1) Трговац који обавља трговину на велико не може 

продавати робу за коју нема исправе о њеној набавци, за 
коју није сачињена калкулација цијена и која није евиден-
тирана у складу са рачуноводственим прописима.

(2) Привредна друштва и предузетници који су реги-
стровани за обављање дјелатности производње дужни су 
да за робу (репроматеријал) намијењену производњи посје-
дују исправе о њеној набавци (фактура, отпремница и сл.).

(3) Самостални предузетници регистровани за оба-
вљање трговинске дјелатности на велико, производне и за-
натске дјелатности, када обављају промет робе на велико 
и продају своје производе регистрованим лицима, уколико 
пословне евиденције не воде у складу са рачуноводственим 
прописима, обавезни су водити евиденцију самосталних 
предузетника за продају регистрованим лицима, чији ће се 
облик и садржај прописати у правилнику којим је прописан 
начин вођења трговачке књиге.

Члан 97.
(1) Трговац који обавља трговину на мало дужан је да 

у сваком продајном објекту или другом продајном мјесту 
води и држи трговачку књигу која садржи евиденцију о ку-
повини и продаји робе, као и да обезбиједи доступност те 
евиденције.

(2) Евиденција о куповини робе води се на основу от-
премнице, фактуре, доставнице и пријемнице, односно 
другог документа о куповини робе.

(3) Евиденција о продаји робе води се на основу одго-
варајућег рачуна, фактуре и других докумената који садрже 
податке о њеној вриједности.

(4) Вриједност купљене и продате робе евидентира се 
по малопродајним цијенама.

(5) Трговац који обавља трговину на мало не може про-
давати робу за коју нема исправе о њеној набавци (отпрем-
ницу, доставницу, рачун и слично), за коју није сачињена 
калкулација цијена и која није евидентирана у трговачку 
књигу.

(6) Трговац на мало дужан је тачно и ажурно водити 
трговачку књигу.

(7) Трговачка књига може да се води и електронски, 
умјесто у папирном облику, уз могућност састављања ко-
пија идентичних изворном електронском запису.

(8) Обавеза вођења трговачке књиге не односи се на 
пољопривредна газдинства и физичка лица - произвођаче у 
домаћој радиности из члана 81. овог закона.

(9) Министар правилником прописује облик, садржај и 
начин вођења трговачке књиге.

Члан 98.
(1) Трговац који се бави пружањем трговинских услуга 

дужан је да води евиденцију о примљеној и продатој, од-
носно испорученој роби и извршеној услузи.

(2) Евиденција из става 1. овог члана води се за сва-
ко продајно мјесто, односно пословну јединицу у којој се 
врше услуге.

(3) Евиденција се води на основу исправа о изради, 
односно набавци робе или исправа о нарученим услугама 
(фактура, доставница, пријемница, радни налог, наруџбе-
ница, реверс и друго).

(4) Евиденција и исправе држе се у сваком продајном 
мјесту, односно пословној јединици, а исправе о роби која 
се транспортује у превозном средству.

(5) Трговац из става 1. овог члана не може продавати, 
нити превозити робу, односно вршити услуге за које нема 
исправе, односно које нису прописно евидентирали.

(6) Министар прописује облик, садржај и начин вођења 
евиденције о примљеној и продатој, односно испорученој 
роби и извршеној услузи.

ГЛАВА VIII

ПРАЋЕЊЕ ТРГОВИНЕ И ТРЖИШТА

Члан 99.
(1) Министарство води електронску евиденцију о трго-

вини, у коју се уписују подаци о броју:
1) трговаца на мало моторним горивима,
2) трговаца на велико течним горивима,
3) трговаца који снабдијевају пловне објекте течним 

нафтним горивима за погон бродских мотора,
4) трговаца на мало уљем за ложење - екстра лако и лако 

специјално (Ел и Лс),
5) трговаца на велико уљем за ложење - лако, средње и 

тешко (лако - Л, средње - С и тешко - Т),
6) трговаца на мало течним нафтним гасом - ауто-пли-

ном,
7) трговаца на велико течним нафтним плином (пропан-

бутан гасом),
8) трговаца на мало гасом у боцама - плином у боцама 

за домаћинство,
9) трговаца на велико прерађевинама од дувана,
10) трговаца који врше услуге тржнице на велико,
11) трговаца који обављају шпедитерске услуге и по-

слове.
(2) Министар правилником прописује садржај, изглед и 

начин вођења евиденција у трговини.

Члан 100.
(1) Министарство прикупља од трговаца податке о трго-

вини и трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена робе 
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и услуга, залихама, маржи и друге податке ради иницирања 
и праћења ефеката мјера економске политике у области 
тржишта и трговине.

(2) Трговац је дужан да достави Министарству податке 
из става 1. овог члана.

(3) Подаци из става 1. овог члана дају се у електронској 
или писаној форми.

(4) Сви достављени подаци сматрају се повјерљивим и 
неће се појединачно објављивати у било којем облику.

(5) Министар правилником прописује облик обрасца и 
садржину података о трговини и трговинској мрежи, ције-
нама, промјени цијена робе и услуга, залихама и маржи.

ГЛАВА IX

НЕПОШТЕНЕ ТРГОВАЧКЕ РАДЊЕ

Члан 101.
(1) Непоштеним трговачким радњама у смислу овог за-

кона сматрају се радње:
1) непоштене тржишне утакмице, односно нелојална 

конкуренција,
2) недозвољене шпекулације,
3) непоштене трговачке праксе.
(2) Непоштеним трговачким радњама сматрају се и 

акти којима се подстичу радње из става 1. овог члана.
(3) Радње и акти из ст. 1. и 2. овог члана забрањени су.

Члан 102.
Непоштена тржишна конкуренција, односно нелојална 

конкуренција јесте радња трговца која је противна добрим 
пословним обичајима и којом се наноси или се може на-
нијети штета другом трговцу, другом привредном друштву 
или потрошачу.

Члан 103.
Под непоштеном тржишном конкуренцијом, односно 

нелојалном конкуренцијом из члана 101. овог закона по-
дразумијевају се:

1) рекламирање, оглашавање или нуђење робе на-
вођењем података или употребом израза којим се ствара 
или се може стварати забуна на тржишту, чиме се одређени 
трговац доводи или се може довести у повољнији положај 
или купац довести у заблуду,

2) давање података о другом трговцу који могу бити 
штетни по углед или пословање тог трговца,

3) продаја робе са ознаком или подацима који стварају 
или могу створити забуну о поријеклу, начину производње, 
количини, квалитету и другим својствима робе,

4) прикривања мана робе, истицање непостојећих ква-
литета, давање нетачних података или довођење на други 
начин купца у заблуду,

5) предузимање радњи усмјерених на раскидање по-
словног односа између других трговаца или ради спреча-
вања, односно отежавања заснивања таквог пословног од-
носа,

6) неоправдано неизвршавање или једнострано раски-
дање уговора о куповини и продаји робе или другог трго-
винског уговора због закључења истог или сличног уговора 
са другим, чиме се наноси или може нанијети штета сау-
говарачу,

7) оглашавање привидне распродаје или привидног 
снижења цијена робе или обављање других сличних радњи 
које доводе или могу довести потрошача у заблуду о ције-
ни,

8) неовлашћена употреба туђег имена, фирме, жига, 
ознаке или другог спољног обиљежја ако се тим ствара или 
може створити забуна на тржишту,

9) давање овлашћења другом трговцу да може користи-
ти његова вањска обиљежја ако се тиме ствара или може 
створити забуна на тржишту,

10) неовлашћено коришћење услуга трговачког путни-
ка, трговачког представника или заступника другог при-
вредног друштва.

Члан 104.
(1) Недозвољена шпекулација је коришћење стања на 

тржишту насталог поремећајима у снабдијевању или неза-
конито повећање цијена ради стицања противправне имо-
винске користи.

(2) Недозвољеном шпекулацијом из става 1. овог члана 
сматрају се:

1) прикривање одређене робе, ограничавањем или обу-
стављањем њене продаје и друге радње којима се проузро-
кује поремећај на тржишту,

2) условљавање куповине једне робе куповином друге 
робе или на други начин условљавање и куповина и продаја 
робе,

3) продаја робе на начин и под условима којима се 
купцима отежава или онемогућава куповина робе,

4) закључивање фиктивних уговора о куповини и про-
даји робе и другим пословима трговине,

5) неуговарање рока испоруке или испорука робе 
послије уговореног рока по цијени вишој од цијене која је 
важила на дан испоруке робе утврђене уговором.

Члан 105.
(1) Непоштена трговачка пракса је поступање тргова-

ца супротно начелу поштења и савјесности, начелу равно-
правности уговорних страна и доброј пословној пракси, 
односно поступање на начин који је усмјерен на наноше-
ње штете другим трговцима, у складу са законом којим се 
уређују облигациони односи.

(2) Под непоштеном трговачком праксом трговца по-
дразумијевају се и радње трговца којим се врши:

1) условљавање плаћања накнаде за уврштавање, од-
носно “улиставање” производа у асортиман и стављање 
производа на полицама у продајном објекту и продајном 
мјесту трговца,

2) набавка производа од добављача без плаћања с 
циљем првог пуњења,

3) плаћање посебних накнада приступа продајној мре-
жи,

4) други облици условљавања са истим ефектом.

ГЛАВА X

ЗАБРАНА ОГРАНИЧЕЊА ТРЖИШТА И ПРИВРЕМЕНЕ 
МЈЕРЕ ОГРАНИЧЕЊА ТРЖИШТА

Члан 106.
(1) Републички органи управе и органи јединица ло-

калне самоуправе не могу својим актима, поступањем 
и пружањем подршке или на други начин ограничавати 
наступање на тржишту, нити се могу поједини трговци или 
потрошачи стављати у неравноправан положај на тржишту.

(2) Забрањено је ограничавање тржишта општим и 
појединачним актима и радњама надлежних органа из ста-
ва 1. овог члана, трговаца и других правних лица којима се, 
супротно овом закону, ограничава слободна размјена робе 
и слободно наступање на тржишту или на други начин на-
рушава конкуренција.

(3) Актима и радњама из става 2. овог члана сматрају 
се акти и радње којима се трговац доводи у неравноправан 
положај тако што му се онемогућава ширење продајне мре-
же, продаја робе или се присиљава на продају која није у 
складу са његовом пословном политиком.

Члан 107.
(1) Изузетно од члана 106. овог закона, уколико настану 

или могу настати значајнији поремећаји на тржишту који 
се не могу отклонити мјерама економске политике, усљед 
елементарне непогоде, несташице добара за потребе при-
вреде и снабдијевања становништва, Влада може прописа-
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ти привремене мјере ограничавања тржишта, у складу са 
овим законом и посебним законима.

(2) Влада уредбом прописује привремене мјере ограни-
чавања тржишта.

(3) Актом из става 2. овог члана прописаће се:
1) забрана трговине одређених производа, сировина и 

репроматеријала,
2) одређивање посебних услова за трговину појединим 

производима (куповина по одобрењу, картицама и слично),
3) обавеза одређеним трговцима да ставе на тржиште 

одређене врсте и количине појединих производа, односно 
да их испоруче одређеним корисницима по прописаном ре-
дослиједу,

4) обавеза одређеним трговцима да формирају и држе у 
резерви одређене врсте и количине производа.

(4) Мјере из става 3. овог члана могу трајати док трају 
поремећаји на тржишту који се не могу отклонити мјерама 
економске политике, али најдуже до шест мјесеци.

ГЛАВА XI

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ТРГОВИНЕ

Члан 108.
(1) С циљем усмјеравања унапређења и развоја трго-

вине у Републици, у буџету Републике могу се планирати 
средства за финансирање промотивних активности за ства-
рање и развој бренда, подстицање произвођача-трговаца 
или пружалаца услуга на спровођењу активности на брен-
дирању производа робе и услуга намијењених тржишту, 
активности на креирању бренда, као што су: дизајн, марке-
тинг, паковање и друго.

(2) Право на додјелу средстава из става 1. овог члана 
имају субјекти који су регистровани у Републици за оба-
вљање дјелатности производње и трговине.

(3) Додјела средстава за унапређење и развој трговине 
из става 1. овог члана врши се на основу јавног конкурса 
који расписује Министарство.

(4) За спровођење конкурса министар именује Комиси-
ју за спровођење поступка додјеле средстава.

(5) За спровођење поступка контроле утрошка до-
дијељених намјенских средстава министар именује Коми-
сију за контролу утрошка средстава за унапређење и развој 
трговине.

(6) Избор пројеката који ће бити финансирани или су-
финансирани намјенским средствима врши се према сље-
дећим критеријумима:

1) показатељи пословања подносиоца захтјева за додје-
лу средстава за унапређење и развој трговине,

2) допринос развоју домаће привреде и домаће про-
изводње,

3) степен развијености јединице локалне самоуправе у 
којој се налази сједиште друштва,

4) усклађеност са стратешким документима у области 
трговине.

(7) Министар доноси рјешење о одређивању износа 
додијељених средстава из става 1. овог члана и закључује 
уговор о финансирању пројекта из области трговине.

(8) Министар доноси рјешење о одбијању додјеле сред-
става за унапређење и развој трговине ако:

1) пројекат није оцијењен са довољним бројем бодова 
на ранг-листи за његово финансирање,

2) ако Министарство није у могућности да реализује фи-
нансирање пројекта због недостатка буџетских средстава,

3) ако субјекти из става 2. овог члана нису оправдали 
утрошак средстава која су им додијељена за унапређење и 
развој трговине.

(9) Рјешење из ст. 7. и 8. овог члана је коначно и против 
њега није дозвољено изјавити жалбу, али се може тужбом 
покренути управни спор код надлежног суда.

(10) Уговор о финансирању пројекта из области трго-
вине садржи податке о додијељеном финансијском износу, 
прецизно утврђену сврху трошења буџетских средстава, 
висину учешћа корисника средстава у финансирању про-
јекта из сопствених или других извора, динамику прено-
са буџетских средстава, обавезу редовног извјештавања 
Министарства о намјенском утрошку средстава, начин кон-
троле утрошка додијељених средстава, те остала међусоб-
на права и обавезе уговорних страна.

(11) Министар правилником прописује поступак додје-
ле средстава за унапређење и развој трговине.

Члан 109.
(1) Корисник подстицаја из члана 108. став 2. овог за-

кона обавезан је да Министарству благовремено достави 
извјештај о утрошку финансијских средстава са потребним 
доказима у року који је одређен уговором.

(2) Корисник подстицаја обавезан је да намјенски утро-
ши додијељена средства.

(3) Корисник подстицаја обавезан је да чува докумен-
тацију на основу које су додијељена намјенска средства 
Министарства најмање три године од дана закључења уго-
вора.

(4) Корисник подстицаја дужан је да, без одгађања, у 
случају настанка околности које отежавају или онемогућа-
вају реализацију уговорених обавеза, а најкасније у року 
од пет дана од дана настанка околности, обавијести Ми-
нистарство о:

1) одгађању или промјени рока за реализацију уговорне 
обавезе,

2) настанку околности које спречавају или одуговлаче 
реализацију уговора,

3) статусним и другим битним организационим промје-
нама које могу утицати на реализацију уговорне обавезе,

4) другим важнијим питањима која се појаве у тренутку 
реализације уговорних одредаба, а која на одређен начин 
мијењају пројектне активности или уговорене обавезе.

(5) Корисник подстицаја који у уговореном року не до-
стави извјештај са пратећим доказима о намјенском утро-
шку средстава или достави неуредан и непотпун извјештај, 
злоупотријеби, односно ненамјенски утроши средства губи 
право на коришћење финансијских средстава прописаних 
овим законом, те има обавезу да врати додијељена средства 
увећана за законску затезну камату.

ГЛАВА XII

НАДЗОР

Члан 110.
(1) Управни надзор над примјеном овог закона и пропи-

са донесених на основу овог закона врши Министарство.
(2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог 

закона и прописа донесених на основу овог закона врши 
Републичка управа за инспекцијске послове посредством 
републичког тржишног инспектора и тржишног инспек-
тора у јединицама локалне самоуправе у складу са овла-
шћењима прописаним овим законом и прописом којим се 
уређује инспекцијски надзор.

Члан 111.
(1) Ако у вршењу инспекцијског надзора над прометом 

робе и вршењу услуга тржишни инспектор утврди да про-
пис није примијењен или је неправилно примијењен, поред 
општих овлашћења прописаних посебним законом дужан 
је да донесе рјешење којим се налаже отклањање утврђе-
них неправилности и да одреди рок за њихово отклањање.

(2) Тржишни инспектор је дужан да донесе рјешење 
о забрани обављања трговинске дјелатности и пружању 
услуга ако се утврђене неправилности у остављеном року 
не отклоне.

(3) Забрана из става 2. овог члана траје до отклањања 
неправилности које су проузроковале забрану.
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Члан 112.

(1) У вршењу инспекцијског надзора тржишни инспек-
тор је овлашћен привремено одузети робу намијењену про-
мету до завршетка управног поступка:

1) у случају када се роба продаје, транспортује или 
припрема за продају или користи за пружање услуга без 
прописане документације о њеном поријеклу (доставнице, 
пријемнице, фактуре, рачуна и слично),

2) у случају када се роба продаје, транспортује или при-
према за продају и стави у промет или користи за пружање 
услуга од стране лица које није регистровано код надле-
жног органа, односно без одобрења или сагласности надле-
жног органа,

3) ако се роба продаје на мјестима која нису регистро-
вана за продају и која не испуњавају техничке услове за 
продају робе,

4) у случају када се роба стави у промет прије него што 
је та роба прописно евидентирана у пословним књигама и 
другим прописаним евиденцијама,

5) у другим случајевима прописаним посебним пропи-
сима.

(2) У вршењу инспекцијског надзора тржишни ин-
спектор је овлашћен да до завршетка управног поступка 
привремено одузме робу (репроматеријал) намијењену 
производњи у случају када уз робу (репроматеријал) на-
мијењену производњи нема исправе о њеној набавци (фак-
тура, отпремница и сл.).

(3) О одузимању робе из ст. 1. и 2. овог члана тржишни 
инспектор доноси рјешење, против кога се може изјавити 
жалба Министарству у року од осам дана од дана његовог 
достављања.

(4) Са робом одузетом у поступку инспекцијског над-
зора тржишни инспектор поступа у складу са одредбама 
закона којим се уређује инспекцијски надзор у Републици.

Члан 113.
У вршењу инспекцијског надзора тржишни инспектор 

дужан је донијети рјешење о забрани вршења промета робе 
ако:

1) се у промету затекне роба којој је истекао рок упо-
требе или на роби нема видљиво истакнутог рока употребе,

2) роба није усаглашена са прописима о квалитету, про-
писаним и декларисаним захтјевима или су узети узорци за 
испитивање (контролу) усаглашености, а постоји оправда-
на сумња да је неусаглашена,

3) се промет уља за ложење екстра лаког и лаког спе-
цијалног (Ел и Лс) врши на начин супротан члану 50. овог 
закона.

Члан 114.
(1) У вршењу инспекцијског надзора тржишни ин-

спектор је овлашћен привремено затворити продајни обје-
кат или друго продајно мјесто и дужан је донијети рје-
шење ако:

1) трговинску дјелатност обавља лице које није реги-
стровано, односно нема одобрење надлежног органа, од-
носно ако дјелатност не обавља у складу са издатим рје-
шењем,

2) трговац обавља трговинску дјелатност у продајном 
објекту или продајном мјесту које не испуњава прописане 
опште и посебне минимално-техничке услове за обављање 
трговинске дјелатности у складу са посебним прописима 
из области трговине,

3) инспектору буде онемогућено вршење послова ин-
спекцијског надзора.

(2) У случају затварања продајног објекта или другог 
продајног мјеста, тржишни инспектор је дужан да га запе-
чати.

(3) О затварању продајног објекта, односно другог про-
дајног мјеста тржишни инспектор је дужан сачинити за-
писник и у року од 48 часова од часа затварања продајног 

објекта или другог продајног мјеста донијети рјешење о 
затварању продајног објекта.

(4) Против рјешења из става 3. овог члана може се изја-
вити жалба Министарству у року од осам дана од дана ње-
говог достављања.

(5) Уколико се у продајном објекту или продајном мје-
сту налазе лако кварљиве намирнице, трговац је дужан, пи-
сменим путем, у року од 24 часа од затварања продајног 
објекта или продајног мјеста, поднијети захтјев тржишном 
инспектору за отварање продајног објекта или продајног 
мјеста и у присуству инспектора ће се изнијети намирнице, 
након чега ће се продајни објекат, односно продајно мјесто 
поново затворити.

Члан 115.
(1) У поступку примјене овог закона и прописа донесе-

них на основу овог закона примјењују се правила општег 
управног поступка, односно одговарајуће одредбе закона 
којим се уређује инспекцијски надзор ако овим законом 
није другачије прописано.

(2) Против рјешења тржишног инспектора може се 
изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана 
његовог достављања.

(3) Жалба против рјешења инспектора не одлаже њего-
во извршење.

Члан 116.
(1) Испуњеност услова из рјешења надлежног органа 

из члана 18. став 2. овог закона провјерава тржишна ин-
спекција у редовном инспекцијском прегледу најкасније у 
року прописаном законом којим се уређује занатско-преду-
зетничка дјелатност.

(2) Испуњеност услова из рјешења надлежног органа 
из члана 19. ст. 1, 2. и 3, члана 20. став 1. и члана 21. став 
2. овог закона провјерава тржишна инспекција у редовном 
инспекцијском прегледу.

(3) Након извршеног редовног инспекцијског прегледа 
из ст. 1. и 2. овог члана, тржишни инспектор сачињава за-
писник о извршеном инспекцијском прегледу.

(4) Уколико се инспекцијским прегледом утврди да нису 
испуњени услови из члана 18. став 2, члана 19. ст. 1, 2. и 3, 
члана 20. став 1. и члана 21. став 2. овог закона, надлежни 
инспектор обавезан је предузети мјере и радње у складу са 
одредбама закона којима се уређује област инспекција.

(5) Уколико се у инспекцијском прегледу утврди да за 
пословни простор трговац не посједује употребну дозволу 
из члана 15. овог закона, о томе обавјештава инспекцију 
надлежну за област уређења простора.

ГЛАВА XIII

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 117.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 15.000 КМ казниће 

се за прекршај трговац као привредно друштво ако:
1) врши дискриминацију услова за обављање тргови-

не или нарушавање равноправности трговаца на тржишту 
(члан 4),

2) обавља трговину супротно одредбама члана 5. овог 
закона,

3) предузима радње којима се изазива нестабилност и 
поремећај у снабдјевености тржишта (члан 6. став 2),

4) почне обављање трговинске дјелатности, обавља 
трговинску дјелатност и мијења услове њеног обављања 
без регистрације (члан 18. став 1),

5) обавља дјелатност трговине на велико и мало нафт-
ним дериватима, трговине на велико прерађевинама од ду-
вана и услуге тржнице на велико без рјешења из члана 19. 
ст. 1, 2. и 3. овог закона,

6) пружа шпедитерске услуге без рјешења из члана 20. 
став 1. овог закона,
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7) обавља трговину на велико супротно одредбама чла-
на 32. овог закона.

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

(3) За радње из става 1. т. 1), 2), 3), 4) и 7) овог члана ка-
зниће се трговац као предузетник новчаном казном од 1.000 
КМ до 5.000 КМ.

(4) За радњу из става 1. тачка 4) овог члана казниће се 
физичко лице новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ.

Члан 118.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће 

се за прекршај трговац као привредно друштво ако:
1) трговинску дјелатност не обавља у складу са рје-

шењем којим се одобрава обављање дјелатности (члан 24. 
став 2),

2) обавља амбулантну продају као облик велепродаје 
робе за трговца на мало супротно одредбама члана 34. овог 
закона,

3) обавља трговину на велико у транзиту супротно 
одредбама члана 35. овог закона,

4) обавља трговину на мало уљем за ложење - екстра 
лако и лако специјално (Ел и Лс) супротно одредбама члана 
50. овог закона,

5) обавља трговину личним нуђењем супротно одред-
бама члана 60. овог закона,

6) обавља продају на даљину - даљинску трговину су-
протно одредбама члана 61. овог закона,

7) пружа трговинске услуге супротно одредбама члана 
62. овог закона,

8) посебне тржишне институције учествују као трговци 
у трговини чији су организатори (члан 76. став 3),

9) организује тржницу на мало, односно пијацу супрот-
но одредбама чл. 80. и 81. овог закона,

10) обавља непоштене трговачке радње или доноси акте 
којима се подстичу непоштене трговачке радње (члан 101),

11) врши радње непоштене тржишне утакмице, од-
носно нелојалне конкуренције (чл. 102. и 103),

12) обавља радње недозвољене шпекулације из члана 
104. овог закона,

13) обавља радње непоштене трговачке праксе из члана 
105. овог закона,

14) општим и појединачним актима ограничава тржи-
ште на начин да се ограничава слободна размјена робе и 
слободно наступање на тржишту или на други начин нару-
шава конкуренција (члан 106. став 2),

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај и одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 700 КМ до 3.500 КМ.

(3) За радње из става 1. т. 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 
11), 12), 13) и 14) овог члана казниће се и трговац као пре-
дузетник новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.

(4) Новчаном казном од 400 КМ до 2.000 КМ казниће се 
за прекршај трговац као предузетник ако:

1) обавља трговинске услуге супротно одредбама члана 
62. став 4. овог закона,

2) обавља промет робе на велико и продаје своје про-
изводе регистрованим лицима, а не води евиденцију само-
сталних предузетника за продају регистрованим лицима 
(члан 96. став 2).

Члан 119.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће 

се за прекршај трговац као привредно друштво ако:
1) роба која се ставља у промет није усклађена са 

стандардима, техничким нормативима и квалитативним 
нормама прописаним или признатим као услов за њихово 
стављање у промет или употребу на тржишту Републике, 

односно Босне и Херцеговине, нити је цијена робе која се 
ставља у промет исказана у домаћој валути (члан 3),

2) за обављање трговинске дјелатности не обезбиједи 
пословни простор, опрему и уређаје (члан 14),

3) продавачи запослени код трговца немају најмање 
средњу стручну спрему (члан 16),

4) на продајном објекту или продајном мјесту видно 
не истакне пословно име, односно назив или скраћено по-
словно име онако како је регистрован код надлежног органа 
(члан 25),

5) се у свом пословању не придржава радног времена 
(члан 26),

6) у трговини на мало продаје алкохолна пића и друга 
пића која садрже алкохол, као и дуван и дуванске производе 
лицима млађим од 18 година (члан 28),

7) обавља трговину на мало супротно одредбама члана 
36. овог закона,

8) обавља трговину на мало у врстама објеката тргови-
не на мало супротно одредбама чл. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 51, 52. и 53, члана 54. став 1, члана 55. и члана 
56. став 1. овог закона,

9) на бензинској и плинској пумпној станици врши про-
мет на мало гасом у боцама - плином у боцама за домаћин-
ство супротно одредбама члана 49. овог закона,

10) обавља трговину на мало уљем за ложење - екстра 
лако и лако специјално (Ел и Лс) супротно одредбама члана 
50. овог закона,

11) за обављање услуга трговачког центра не утврди 
тржни ред из члана 54. став 2. овог закона,

12) обавља трговину на мало у киоску без посједовања 
одобрења надлежне организационе јединице градске, од-
носно општинске управе (члан 56. став 2),

13) обавља трговину у покретној продавници супротно 
одредбама члана 57. овог закона,

14) продаје робу помоћу аутомата супротно одредбама 
члана 58. овог закона,

15) не обавља трговину личним нуђењем лично или 
преко овлашћених лица - директан продавач са којим трго-
вац има уговор о радном ангажовању (члан 60),

16) обавља продају на даљину - даљинску трговину су-
протно одредбама члана 61. овог закона,

17) пружа трговинске услуге, а не обезбиједи минимал-
но-техничке услове који се тичу опремљености пословних 
простора, опреме и уређаја (члан 63),

18) обавља трговинске услуге супротно одредбама чл. 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. и 72. овог закона,

19) врши откуп пољопривредних производа, шумских 
плодова и стоке супротно одредбама чл. 73. и 74. овог за-
кона,

20) обавља трговинску дјелатност на сајму супротно 
одредбама члана 78. овог закона,

21) организује привредну изложбу супротно одредбама 
члана 79. овог закона,

22) врши услуге тржнице на мало, односно пијаце а не 
утврди тржни, односно пијачни ред (члан 82),

23) врши услуге тржнице на велико, а не утврди тржни 
ред (члан 85),

24) организује аукцијску кућу супротно одредбама чла-
на 86. овог закона,

25) организује сточну пијацу супротно одредбама члана 
87. овог закона,

26) роба у промету нема декларацију написану на јед-
ном од језика који је у службеној употреби у Републици 
(члан 89),

27) на јасан, несумњив и лако уочљив и читљив начин 
не истакне продајну цијену на роби, односно амбалажи, 
непосредно поред робе или у случају даљинске трговине - 
непосредно поред приказа или описа робе (члан 90),
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28) обавља трговину на продајном мјесту у продајном 

објекту у који потрошач не може да уђе или трговину лич-
ним нуђењем, а не истакне продајну цијену (члан 90. став 
2),

29) не води евиденције утврђене законом и другим 
прописима и у свакој фази промета и транспорта робу не 
прати вјеродостојна документација (фактура, доставница, 
отпремница, откупни блок и слично) из које се недвосми-
слено може утврдити поријекло робе, количина и врста 
робе, назив и мјесто купца (члан 95),

30) обавља амбулантну продају робе коју у промету не 
прати документ о поријеклу робе, количини и врсти робе и 
отпремнице о извршеној продаји купцима (члан 95),

31) продаје робу у трговини на велико за коју нема 
исправе о њеној набавци, за коју није сачињена калкулација 
цијена и која није евидентирана у складу са рачуноводстве-
ним прописима (члан 96),

32) обавља трговину на мало, а у сваком продајном 
објекту или другом продајном мјесту не води и не држи 
трговачку књигу која садржи евиденцију о куповини и про-
даји робе и не обезбиједи доступност те евиденције (члан 
97),

33) евиденције о куповини робе не води на основу от-
премнице, фактуре, доставнице и пријемнице, односно 
другог документа о куповини робе, односно евиденције о 
продаји робе не води на основу одговарајућег рачуна, фа-
ктуре и других докумената који садрже податке о њеној 
вриједности (члан 97),

34) пружа трговинске услуге, а не води евиденцију о 
примљеној и продатој, односно испорученој роби и извр-
шеној услузи, нити води евиденцију за свако продајно 
мјесто, односно пословну јединицу у којој се врше услуге 
(члан 98) и

35) не води евиденцију на основу исправа о изради, 
односно набавци робе или исправа о нарученим услугама 
(фактура, доставница, пријемница, радни налог, наруџбе-
ница, реверс и друго), нити евиденције и исправе држи у 
сваком продајном мјесту, односно пословној јединици, а 
исправе о роби која се транспортује у превозном средству 
(члан 98).

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 500 КМ до 2.500 КМ.

(3) За радње из става 1. т. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 
12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 
26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34) и 35) овог члана ка-
зниће се трговац као предузетник новчаном казном од 300 
КМ до 1.500 КМ.

(4) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће 
се за прекршај привредно друштво регистровано за оба-
вљање дјелатности производње ако не посједује исправе о 
набавци робе (репроматеријала) намијењене производњи 
(фактура, отпремница и сл.), (члан 96. став 2).

(5) За радњу из става 4. овог члана казниће се за прекр-
шај одговорно лице у привредном друштву регистрованом 
за обављање дјелатности производње новчаном казном од 
500 КМ до 2.500 КМ.

(6) За радњу из става 4. овог члана казниће се преду-
зетник регистрован за обављање дјелатности производње 
новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ.

Члан 120.
(1) Новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ казниће се 

за прекршај трговац - привредно друштво ако:
1) продавачи немају одговарајућу радну одјећу, радна 

одјећа није једнообразна и на видљивом горњем дијелу 
одјеће није истакнуто име и презиме продавача (члан 17),

2) на продајном објекту или продајном мјесту није иста-
као врсту трговинског објекта у складу са класификацијом 
продајних објеката за трговину на мало (члан 25),

3) на продајном објекту, односно продајном мјесту на 
јасан и видљив начин не истакне радно вријеме, распоред 

дневног и седмичног радног времена, радно вријеме у дане 
државних празника и нерадних дана и радно вријеме при-
временог начина обављања трговине (члан 27),

4) не означи измјене радног времена у случају ванред-
них промјена, прекида или других облика привременог 
престанка обављања трговине на одређеном продајном 
објекту, односно мјесту (члан 27),

5) на свим продајним мјестима гдје продаје алкохолна 
пића и друга пића која садрже алкохол, дуван и дуванске 
производе не истакне ознаку о забрани њихове продаје ли-
цима млађим од 18 година (члан 28),

6) не ускрати продају алкохолних пића и других пића 
која садрже алкохол, дувана и дуванских производа потро-
шачу ако процијени да је млађи од 18 година, а потрошач 
добровољно не докаже да је старији од 18 година давањем 
трговцу на увид свог идентификационог документа са сли-
ком (члан 28),

7) не поднесе захтјев Министарству за доношење рје-
шења о престанку обављања дјелатности, и то прије пре-
станка рада (члан 29),

8) у продајном објекту обавља другу дјелатност супрот-
но одредбама члана 30. овог закона,

9) обавља трговину на мало уљем за ложење - екстра 
лако и лако специјално (Ел и Лс), а не води евиденцију о 
прометованим количинама (набавка и продаја) уља за ло-
жење (Ел и Лс), са тачним подацима о испорукама купци-
ма, те свакодневну евиденцију о стању залиха у резервоа-
рима (члан 50),

10) пружа услуге трговачког центра, а не придржава се 
утврђеног тржног реда из члана 54. овог закона,

11) на тржни ред не прибави сагласност органа једини-
це локалне самоуправе (члан 54),

12) обавља продају робе и услугу путем аутомата на 
мјестима за које надлежна организациона јединица град-
ске, односно општинске управе није дала претходно одо-
брење, односно без сагласности власника или корисника 
простора у којем је смјештен аутомат (члан 58),

13) обавља продају робе на покретном столу, сталку 
или сличном импровизованом објекту те из расхладних 
витрина на јавним површинама на мјестима без прибавље-
ног одобрења надлежне организационе јединице градске, 
односно општинске управе, односно без сагласност вла-
сника или корисника простора на којем је смјештен покрет-
ни сто, сталак или сличан импровизовани објекат, односно 
расхладна витрина (члан 59),

14) обавља трговину личним нуђењем, а не изда сваком 
директном продавачу легитимациону картицу и не обезбије-
ди одговарајуће складиште за робу коју продаје и пословни 
простор за обављање административних послова (члан 60),

15) поступи супротно одредбама члана 61. овог закона,
16) обавља електронску трговину супротно одредбама 

члана 61. овог закона,
17) у продајном објекту комисиона роба није смјештена 

на посебним полицама, посебном дијелу пословне просто-
рије или на други начин одвојена ако се у истој просторији 
продаје и властита трговачка роба комисионара (члан 66),

18) обавља откуп пољопривредних производа, шумских 
плодова и стоке супротно одредбама члана 73. овог закона,

19) за откупљене производе не изда рачун из откупног 
блока са потребним подацима, рачун из откупног блока 
није потписан од стране овлашћеног радника и овјерен пе-
чатом трговца, у откупној станици, на откупном мјесту, од-
носно у пословном сједишту не чува књигу издатих рачуна 
из откупних блокова, у складу са прописима о чувању књи-
говодствених исправа и врши откуп на откупним станица-
ма и откупним мјестима, а не утврди тржни ред (члан 75),

20) обавља трговину на даљину, а потрошачу прије ку-
повине не учини доступним податке из члана 89. став 5. 
овог закона,

21) бави се приређивањем сајмова, а не придржава се 
рокова предвиђених у календару сајмова (члан 78),
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22) организује привредне изложбе и традиционалне 
манифестације, а не води евиденцију лица која излажу 
или продају робу, односно услуге, не обиљежи и издвоји 
простор на коме се одржава привредна изложба и тради-
ционална манифестација од околног простора и видно не 
истакне организатора привредне изложбе и традиционалне 
манифестације и период трајања изложбе и манифестације 
(члан 79. став 3),

23) врши услуге тржнице на мало, односно пијаце, а не 
придржава се утврђеног тржног реда и не прибави сагла-
сност јединице локалне самоуправе на тржни ред (члан 82),

24) обавља услуге тржнице на велико супротно одред-
бама чл. 83. и 84. овог закона,

25) врши услуге тржнице на велико, а не придржава се 
утврђеног тржног реда (члан 85),

26) обавља трговину на сточним пијацама, а не донесе 
пијачни ред и не придржава се пијачног реда (члан 88),

27) мијења или уклања или на други начин умањује 
видљивост или читљивост података из декларације за робу 
(члан 89),

28) не истакне декларацију уочљиво на роби или на 
њеном паковању (укључујући привезак, етикету, алкицу, 
омот и слично), непосредно поред робе на мјесту продаје и 
у каталогу или другом материјалу са понудом те робе која 
је бесплатно доступна потрошачима на продајном мјесту, 
прије куповине на начин на који се потрошачи не доводе у 
заблуду (члан 89),

29) у трговини на даљину трговци не учине доступним 
податке из декларације потрошачу прије куповине у облику 
и на начин који је непосредно и стално доступан (члан 89),

30) на видном мјесту на јасан, несумњив, лако уочљив 
и читљив начин не истакне јединичну цијену услуге (члан 
90),

31) не формира цијене робе у промету путем калкула-
ција и на основу њих не истакне цијене за сваку робу, нити 
по тим цијенама продаје робу (члан 92),

32) даје попуст потрошачима на цијену супротно одред-
бама члана 92. овог закона,

33) даје нарочите продајне подстицаје потрошачима су-
протно одредбама члана 93. овог закона,

34) не утврди, у писаној форми, правила када спроводи 
поступак посебне врсте продаје са обавезним садржајем, 
те ако их јасно, видљиво и читко не истакне у пословном 
простору или посебном мјесту продаје, лако доступном по-
трошачу (члан 93),

35) нуди робу на продају преко каталога, а у каталогу 
не означи продајну цијену робе и друге услове продаје и 
вријеме важења, те цијене и тих услова (члан 94),

36) за сваку продату робу или извршену услугу купцу 
не изда фискални рачун или други одговарајући рачун у 
складу са законом којим се уређује промет путем фискал-
них каса, отпремницу, доставницу, нота рачун, парагон и 
откупни блок (члан 95),

37) обавља трговину на мало, а вриједност купљене и 
продате робе не евидентира по малопродајним цијенама и 
продаје робу за коју нема исправе о њеној набавци (отпрем-
ницу, доставницу, рачун и слично), за коју није сачињена 
калкулација цијена и која није евидентирана у трговачку 
књигу (члан 97),

38) не води тачно и ажурно трговачку књигу (члан 97),
39) продаје и превози робу, односно врши услуге за које 

нема исправе, односно које нису прописно евидентирали 
(члан 98),

40) не достави Министарству податке о трговини и 
трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена робе и 
услуга, залихама, маржи и друге податке ради иницирања 
и праћења ефеката мјера економске политике у области 
тржишта и трговине (члан 100).

(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекр-
шај и одговорно лице у привредном друштву новчаном ка-
зном од 300 КМ до 1.500 КМ.

(3) За радње из става 1. т. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 
11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 
25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 
39) и 40) овог члана, казниће се и предузетник новчаном 
казном од 200 КМ до 1.000 КМ.

Члан 121.
Новчаном казном од 150 КМ до 800 КМ казниће се за 

прекршај физичко лице ако продаје пољопривредне про-
изводе на тржници на мало супротно одредбама члана 81. 
овог закона.

Члан 122.
Новчаном казном од 300 КМ до 1.500 КМ казниће се за 

прекршај одговорно лице у привредном друштву ако је Ми-
нистарству доставило неистиниту изјаву о испуњености 
прописаних услова које морају испуњавати пословне про-
сторије, опрема, уређаји и средства помоћу којих се обавља 
трговина и услова који се односе на стручне спреме лица 
која раде у трговини (чл. 19. и 20).

Члан 123.
(1) Уз новчану казну за прекршај из чл. 117, 118. и 119. 

овог закона, може се изрећи заштитна мјера забране врше-
ња одређених дјелатности привредном друштву у трајању 
до шест мјесеци и заштитна мјера одузимање предмета 
који су употријебљени или су били намијењени за изврше-
ње прекршаја или који су настали извршењем прекршаја.

(2) Уз новчану казну за прекршај из чл. 117, 118. и 119. 
овог закона може се предузетнику изрећи и заштитна мјера 
одузимања предмета којима је извршен прекршај и заштит-
на мјера забране вршења одређене дјелатности у трајању 
до три мјесеца.

ГЛАВА XIV
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 124.
Поступци који су покренути прије ступања на снагу 

овог закона довршиће се у складу са прописима који су ва-
жили до ступања на снагу овог закона ако нису у супротно-
сти са овим законом.

Члан 125.
(1) Физичко лице које на дан ступања на снагу овог 

закона посједује цертификат за обављање шпедитерских 
послова дужно je полагати испит из члана 21. став 5. овог 
закона у року до осам мјесеци од дана ступања на снагу 
Правилника о полагању стручног испита лица која оба-
вљају шпедитерске послове.

(2) Трговци су дужни да своју организацију и рад ускла-
де са одредбама овог закона у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона.

Члан 126.
(1) Министар ће у року од годину дана од ступања на 

снагу овог закона донијети сљедеће подзаконске акте:
1) Правилника о полагању стручног испита лица која 

обављају шпедитерске послове (члан 21. став 8),
2) Правилник о минимално-техничким условима који 

се тичу пословних просторија, опреме и уређаја које мора 
да испуњава продајни објекат и продајно мјесто у којем се 
обавља трговина на велико (члан 32. став 3),

3) Правилник о врсти робе која се може продавати пу-
тем амбулантне продаје (члан 34. став 3),

4) Правилник о врсти робе за коју се трговина на велико 
не може обављати у транзиту (члан 25. став 4),

5) Правилник о минимално-техничким условима који 
се тичу пословних просторија, опреме и уређаја које мора 
да испуњава продајни објекат или продајно мјесто у којем 
се обавља трговина на мало и за класификацију продајних 
објеката у трговини на мало (члан 38. став 3),

6) Правилник о начину евидентирања и контроли про-
мета погонског моторног горива преко уређаја за евиден-
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тирање и контролу промета справа за мјерење течних го-
рива и аутоматског мјерила нивоа течности на бензинским 
пумпним станицама (члан 41. став 6. тачка 1),

7) Правилник о начину евидентирања и контроли про-
мета осталих производа и услуга на бензинским пумпним 
станицама, преко уређаја за евидентирање промета (члан 
47),

8) Правилник о начину умрежавања уређаја за евиден-
тирање промета са постојећом опремом од овлашћених 
сервисера (члан 47),

9) Правилник о условима овлашћивања које морају да 
испуне привредна друштва која врше промет, уградњу и 
одржавање опреме на бензинској пумпној станици (члан 
47),

10) Правилник о поступцима и радњама приликом 
уградње опреме, правима и обавезама власника опреме 
(члан 47),

11) Правилник о контроли рада уграђене опреме и овла-
шћеног сервисера (члан 47),

12) Правилник о начину и додјели идентификационог 
броја уређаја за евидентирање и контролу промета који се 
инсталирају на бензинским пумпним станицама (члан 47),

13) Правилник о условима који се тичу простора, опре-
ме и уређаја за обављање трговине на мало уљем за ложење 
- екстра лако и лако специјално (Ел и Лс) на продајним мје-
стима (члан 50. став 6),

14) Правилник о облику и садржају евиденције о про-
метованим количинама (набавка и продаја) уља за ложење 
- екстра лако и лако специјално (Ел и Лс), (члан 50),

15) Правилник о облику и садржају евиденције о стању 
залиха у резервоарима (члан 50. став 6),

16) Правилник о облику и садржају евиденције о 
купцима и начину достављања евиденција Министарству 
трговине и туризма (члан 50),

17) Правилник о начину обављања трговине личним 
нуђењем (члан 60. став 9),

18) Правилник о начину обављања даљинске трговине 
- продаје на даљину (члан 61. став 11),

19) Правилник о минимално-техничким условима које 
морају испуњавати пословне просторије, опрема и уређаји 
за обављање трговинских услуга (члан 63. став 2),

20) Правилник о условима које треба да испуне откупна 
станица и откупно мјесто (члан 73. став 6),

21) Правилником о облику, садржају и начину вођења 
трговачке књиге (члан 97. став 9),

22) Правилник о облику, садржају и начину вођења еви-
денције о примљеној и продатој, односно испорученој роби 
и извршеној услузи (члан 98. став 6),

23) Правилник о садржају, изгледу и начину вођења 
евиденције у трговини (члан 99. став 2),

24) Правилник о облику обрасца и садржају података о 
трговини и трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена 
робе и услуга, залихама и маржи (члан 100. став 5).

(2) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу овог закона донијети Упутство о облику и садржају 
изјаве о испуњености прописаних услова које морају испу-
њавати пословне просторије, опрема, уређаји помоћу којих 
се обавља трговина, као и услова који се односе на стручне 
спреме лица која раде у трговини (члан 20. став 9).

Члан 127.
До ступања на снагу прописа из члана 126. овог закона 

примјењиваће се прописи донесени на основу Закона о тр-
говини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/07, 
52/11, 67/13 и 106/15) уколико нису у супротности са овим 
законом.

Члан 128.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон 

о трговини (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
6/07, 52/11, 67/13 и 106/15).

Члан 129.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1196/19 Предсједник
28. новембра 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

2024
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 
ЗАКОНА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА 

УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Закона о пла-
тама запослених у органима управе Републике Српске, који 
је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Осмој 
редовној сједници, одржаној 28. новембра 2019. године, а 
Вијеће народа 9. децембра 2019. године констатовало да 
усвојеним Законом о измјенама и допуни Закона о плата-
ма запослених у органима управе Републике Српске није 
угрожен витални национални интерес ни једног конститу-
тивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-4686/19 Предсједник
9. децембра 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ

Члан 1.
У Закону о платама запослених у органима управе Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 66/18) члан 9. мијења се и гласи: 

“Државни службеници које поставља Влада разврста-
вају се у двије платне групе и одређује им се сљедећи кое-
фицијент за обрачун основне плате:
1) прва платна група: помоћник министра, секретар 
министарства, руководилац републичке управе и 
републичке управне организације, директор централне 
јединице за хармонизацију интерне ревизије .............25,50;

2) друга платна група: 
1. прва подгрупа: замјеник и помоћник руководиоца 
републичке управе и републичке управне 
организације ..................................................................24,30;
2. друга подгрупа: секретар Агенције за државну 
управу .......................................................................... 22,55.”.

Члан 2.
Члан 10. мијења се и гласи:
“(1) У трећу платну групу разврставају се државни 

службеници који руководе унутрашњим организационим 
јединицама и високостручни државни службеници које ра-
споређује руководилац органа.

(2) Државни службеници из става 1. овог члана ра-
зврставају се у платне подгрупе на основу радног мјеста, 
руковођења, сложености и одговорности и одређује им се 
сљедећи коефицијент за обрачун основне плате:

1) трећа платна група:
1. прва подгрупа: руководилац одјељења, главни 
инспектор и руководилац јединице за интерну 
ревизију ..........................................................................20,80;
2. друга подгрупа: стручни савјетник .........................20,00;




