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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

 

2185
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
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ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНЕ ОТКУПНА 

СТАНИЦА И ОТКУПНО МЈЕСТО

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови у погледу по-

словних просторија, опреме и уређаја за обављање откупа 
пољопривредних производа, шумских плодова и стоке (у 
даљем тексту: роба) на откупној станици и откупном мје-
сту.

Члан 2.
(1) Откупна станица и откупно мјесто су пословне про-

сторије у којима се обавља откуп робе ради даље продаје 
или прераде.

(2) У откупној станици и откупном мјесту врши се от-
куп робе куповином од пољопривредника, а откуп шум-
ских плодова врши се и од физичких лица.

(3) Пословне просторије из става 1. овог члана морају 
да задовољавају нормативе утврђене архитектонско-грађе-
винским, техничким, санитарним, противпожарним и дру-
гим условима који су утврђени посебним прописом.

Члан 3.
(1) Откупна станица мора да има најмање:
1) једну затворену пословну просторију која испуњава 

архитектонско-грађевинске, техничке, хигијенске и сани-
тарне услове за пријем, мјерење, складиштење, утовар и 
истовар робе и за преузимање купљених производа, а која 
је по величини, уређености и опреми одговарајућа за при-
времени смјештај купљених производа,

2) пословну просторију за обављање административ-
них послова,

3) уређен отворени простор за пријем, мјерење, склади-
штење, истовар и утовар робе и амбалаже.

(2) Отворени простор откупне станице мора да буде 
бетониран, поплочан или насут тврдим материјалом који 
омогућава његово одржавање и који се мора редовно чи-
стити.

(3) Откупна станица мора да има сталан довод хигијен-
ски исправне воде из јавног водовода, а ако не постоји јавни 
водовод, хигијенски исправна вода мора се обезбиједити на 
други начин у складу са посебним прописом.

(4) Откупна станица мора да има санитарни чвор са 
претпростором и умиваоник са текућом водом и прибором 
потребним за одржавање хигијене.

Члан 4.
(1) С обзиром на врсту робе која се откупљује, откупна 

станица мора да буде опремљена одговарајућим уређајима, 
опремом и прибором за манипулацију робом при утовару 
и истовару, за одржавање температуре у просторијама за 
складиштење робе, те за чување њене здравствене исправ-
ности.

(2) Откупна станица мора да има одговарајући опрему 
за мјерење са важећим жигом и увјерењем о овјеравању 
мјерила, опрему за утврђивање квалитета (хектолитарске 
масе и влаге) и сонду за узимање узорака за робу која по-
длијеже узорковању.

Члан 5.
Откупна станица у којој се обавља откуп стоке мора 

да има ограду изграђену од одговарајућег материјала са 
одвојеним улазом и излазом који се могу затворити, везове 
за стоку, утоварне рампе и одговарајуће уређаје за довод 
здравствено исправне воде за напајање стоке.

Члан 6.
(1) Откупно мјесто мора да има одговарајућу по-

словну просторију или уређен простор (надстрешницу) 
који купљене производе обезбјеђује од кварења и про-
падања.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, откупно мјесто не 
мора да има просторију за складиштење ако се производи 
отпремају са откупног мјеста у року који не нарушава бе-
збједност и својства производа који се откупљују.

(3) Откупно мјесто на ком се врши откуп стоке мора да 
има пословну просторију за обављање послова из области 
ветеринарског надзора.

(4) Отворени простор откупног мјеста мора да буде 
поплочан тврдим материјалом или тврдо уваљан и насут 
шљунком и мора се редовно чистити.

(5) Откупно мјесто мора да има стални довод хигијен-
ски исправне воде из јавног водовода, а ако не постоји јавни 
водовод, хигијенски исправна вода мора се обезбиједити на 
други начин у складу са посебним прописом.

(6) Откупно мјесто мора имати санитарни чвор.
(7) Откупно мјесто мора да има одговарајућу опрему за 

мјерење са важећим жигом и увјерењем о овјеравању мје-
рила, опрему за утврђивање квалитета (хектолитарске масе 
и влаге) и сонду за узимање узорака за робу која подлијеже 
узорковању.

Члан 7.
Амбалажа и остали отпад из пословних простори-

ја из члана 2. овог правилника одлажу се у контејнер или 
у друге примјерене посуде на посебно за то одређеним и 
за то утврђеним мјестима, уз осигуравање потребних хи-
гијенско-санитарних и техничких услова, те се редовно 
уклањају на начин који одреди надлежни орган јединице 
локалне самоуправе.

Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима које треба да испуне откупна стани-
ца и откупно мјесто (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 69/08).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3091/20
6. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

2186
На основу члана 141. став 3. Закона о полицији и 

унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 57/16, 110/16 и 82/19) и члана 76. став 2. За-
кона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 115/18), године, министар унутрашњих по-
слова  10.11.2020. године  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, 

НАЧИНУ ВОЂЕЊА И РОКОВИМА ЧУВАЊА 
ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДИ МИНИСТАРСТВО 

УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Члан 1.
У Правилнику о садржају, начину вођења и роковима 

чувања евиденција које води Министарство унутрашњих 
послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 50/17 
и 102/18) у члану 64. послије става 1. додаје се нови став 2, 
који гласи:

“(2) Садржај и начин вођења евиденције плана и реа-
лизације обуке у јединицама жандармерије и Специјалној 
антитерористичкој јединици прописују се наставним пла-
ном и програмом обуке тих јединица.”.

Досадашњи став 2. постаје став 3. и мијења се и гласи:
“(3) Евиденције из ст. 1. и 2. овог члана воде се у писа-

ном облику.”.




