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На основу члана 60. став 9. Закона о трговини (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, брoj 105/19) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар трговине и ту-
ризма, 2.11.2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ТРГОВИНЕ ЛИЧНИМ 

НУЂЕЊЕМ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин оба-

вљања дјелатности трговине личним нуђењем.

Члан 2.
Трговина личним нуђењем је трговина на мало изван 

пословних просторија трговца коју трговац обавља тако 
што нуди робу или услуге личним прилажењем одређе-
ном 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.

Члан 3.
(1) Трговац који се бави дјелатношћу трговине личним 

нуђењем мора обезбиједити:
1) одговарајуће складиште за робу коју продаје,
2) пословни простор за обављање административних 

послова,
3) одговарајући простор за хигијенско-санитарне по-

требе,
4) уређаје и опрему.
(2) Трговац робом рукује на начин којим се осигурава 

очување њеног квалитета.

Члан 4.
(1) Трговац може да обавља трговину личним нуђењем 

лично или преко овлашћених лица - директни продавач са 
којим трговац има уговор о радном ангажовању.

(2) Трговина личним нуђењем обавља се у одговарајуће 
вријеме и на начин да се не врши непримјерно узнемирава-
ње лица према којима је усмјерена понуда.

Члан 5.
(1) Трговац који обавља трговину личним нуђењем 

издаје сваком директном продавачу легитимациону кар-
тицу из које су видљиви идентитет издаваоца-трговца и 
идентитет директног продавача коме је та картица издата, 
као и обим и границе овлашћења имаоца легитимационе 
картице.

(2) Директни продавач показује легитимациону карти-
цу сваком потрошачу, односно потенцијалном купцу прије 
него што му учини понуду робе на продају.

(3) Трговац води евиденцију о издатим и поништеним 
легитимационим картицама.

(4) Легитимациона картица издаје се на обрасцу који 
је се налази у Прилогу 1. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

Члан 6.
(1) Легитимациона картица је величине 7 cm · 10 cm, 

одштампана на хартији бијеле боје и заштићена полуви-
нилском пресвлаком.

(2) На првој страни легитимационе картице, у лијевом 
углу налази се назив трговца, сједиште трговца и адреса, а 
у десном углу легитимационе картице налази се фотогра-
фија директног продавача, величине 2 cm · 3 cm.

(3) На средини предње стране легитимационе картице 
уносе се лични подаци директног продавача (име и прези-
ме), регистарски број картице, датум издавања и мјесто за 
потпис и печат трговца.

(4) На полеђини легитимационе картице наводе се обим 
и границе овлашћења имаоца легитимационе картице да за 
рачун трговца обавља трговину личним нуђењем.

Члан 7.
На све односе трговца и потрошача који нису прописа-

ни овим правилником примјењују се одредбе прописа који-
ма се регулише заштита потрошача.

Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину обављања трговине лич-
ним нуђењем (“Службени гласник Републике Српске”, број 
49/18).

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3184/2020
2. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИОНЕ КАРТИЦЕ

 

Назив трговца   

Сједиште Слика   

Адреса     

Име и презиме _____________
Рег. бр. __________________ 

  

 

Датум издавања                                   Потпис и печат трговца

Врста робе 

Обим овлашћења
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На основу члана 73. став 6. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 105/19) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар трговине и ту-
ризма, по прибављеном мишљењу министара надлежних 
за послове пољопривреде, урбанизма и здравља, 6.11.2020. 
године,  д о н о с и




