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44/16), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 25/03) и члана 43. став 6. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
95. сједници, одржаној 5.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ 

СОКОЛАЦ

1. Снежана Којић, дипл. ек., именује се за вршиоца ду-
жности директора ЈЗУ Специјална болница за психијатрију 
Соколац на период до 60 дана.

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

Број: 04/1-012-2-3150/20 Предсједник
5. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 133. ст. 1. и 2. Закона о средњем образовању 
и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
41/18, 35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 96. сједни-
ци, одржаној 5.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ САОБРАЋАЈНА И 

ЕЛЕКТРО ШКОЛА ДОБОЈ

1. Мирославу Топаловићу, професору енглеског језика 
и књижевности, престаје дужност вршиоца дужности ди-
ректора Јавне установе Саобраћајна и електро школа Добој 
због истека периода на који је именован.

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

Број: 04/1-012-2-3160/20 Предсједник
5. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12 и 
44/16) и члана 133. Закона о средњем образовању и васпи-
тању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 41/18, 
35/20 и 92/20), Влада Републике Српске, на 95. сједници, 
одржаној 5.11.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА 

ДОБОЈ

1. Мирослав Топаловић, професор енглеског језика и 
књижевности, именује се за вршиоца дужности директора 
Јавне установе Саобраћајна и електро школа Добој на пе-
риод до 90 дана.

2. Именовани обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Саобраћајна и електро школа Добој у 
правном промету без ограничења.

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

Број: 04/1-012-2-3161/20 Предсједник
5. новембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2183
На основу члана 50. 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, 2. новембра 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА КОЈИ СЕ ТИЧУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И 
УРЕЂАЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТРГОВИНЕ НА МАЛО УЉЕМ 
ЗА ЛОЖЕЊЕ - ЕКСТРА ЛАКО И ЛАКО СПЕЦИЈАЛНО 

(Ел И Лс) НА ПРОДАЈНИМ МЈЕСТИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови који се одно-

се на простор, опрему и уређаје за обављање трговине на 
мало уљем за ложење - екстра лако и лако специјално (Ел 
и Лс; у даљем тексту: уље за ложење) на продајним мје-
стима, облик и садржај евиденције о прометованим коли-
чинама (набавка и продаја) уља за ложење - екстра лако и 
лако специјално (Ел и Лс), облик и садржај евиденције о 
стању залиха у резервоарима и облик и садржај евиденције 
о купцима и начину достављања евиденција Министарству 
трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство).

Члан 2.
(1) Трговина на мало уља за ложење 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) Поред пословних просторија из става 1. тачка 2) 
овог члана, за обављање трговине на мало уљем за ложење 
потребно је обезбиједити најмање једну пословну просто-
рију за обављање административних послова опремљену 
уређајима и опремом за комуницирање (телефон, телефакс 
и др.), те помоћне просторије за хигијенско-санитарне по-
требе запослених.

Члан 3.
(1) Под посебно утврђеним и издвојеним пословним 

просторијама - резервоарима из члана 2. тачка 1) овог пра-
вилника подразумијевају се резервоари за уље за ложење 
који нису физички повезани системом цјевовода са апара-
тима - уређајима који се на бензинским пумпним станица-
ма користе за истакање горива у резервоаре возила и рад-
них машина на моторни погон (тзв. пиштољима).

(2) У случају да је на резервоарима из члана 2. тачка 1) 
овог правилника уграђена сонда (дио електронског мјерног 
система за контролу количине запримљеног и источеног 
горива и тренутном стању залиха горива у резервоарима - 
АМN), сонда не смије да буде спојена са показним уређајем 
АМN-а (на конзоли).

Члан 4.
Пословне просторије из члана 2. овог правилника мо-

рају бити изграђене у складу са прописима о изградњи и 
опремању постројења за запаљиве течности и складиштењу 
и претакању запаљивих течности (резервоари) у складу са 
законом.

Члан 5.
(1) Пословне просторије из члана 2. овог правилника 

морају имати уређаје и опрему:
1) важеће табеле запремине,
2) мјерну летву за мјерење нивоа течности у резервоа-

рима,
3) ауто-цистерну у власништву, закупу или обезбије-

ђену другим правним послом, која је видно обиљежена и 
искључиво служи за достављање уља за ложење и која је 
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опремљена одговарајућим мјерним уређајем за утврђивање 
источене количине.

(2) Уређаји и опрема из става 1. овог члана могу се упо-
требљавати након што одобрење типа, исправност и тач-
ност мјерних уређаја и опреме потврди надлежни орган 
овлашћен за контролу мјерних уређаја и опреме и након 
што буду жигосани у складу са законом.

Члан 6.
(1) Евиденција о прометованим количинама (набавка и 

продаја) и стању залиха у резервоарима уља за ложење из 
члана 1. овог правилника садржи:

1) датум уписа извршене набавке и продаје уља за ложење,
2) набављене количине уља за ложење у литрима,
3) продате количине уља за ложење у литрима,
4) залихе уља за ложење у литрима,
5) назив добављача.
(2) Образац Евиденције из става 1. овог члана налази се 

у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни дио.
(3) Евиденција о купцима уља за ложење из члана 1. 

овог правилника садржи:
1) име и презиме, број личне карте и адресу купца за 

физичка лица, односно пословно име, ЈИБ и сједиште куп-
ца за правна лица и предузетнике,

2) датум продаје, односно датум испоруке уља за ло-
жење, марку и број регистарских таблица ауто-цистерне 
којом се доставља уље за ложење, те мјесто и адресу на коју 
се уље за ложење испоручује, односно доставља,

3) продату количину у литрима и вриједност продате 
количине уља за ложење.

(4) Образац Евиденције о купцима из става 3. овог чла-
на налази се у Прилогу 2. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(5) Евиденције из ст. 1. и 3. овог члана воде се у елек-
тронској или писаној форми и достављају се Министарству 
сваког 15. у мјесецу за претходни мјесец.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима за обављање трговине на мало уљем 
за ложење екстра лаког и лаког специјалног (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 8/16 и 32/16).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3185/2020
2. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМЕТОВАНИМ КОЛИЧИНАМА (НАБАВКА И ПРОДАЈА) НА МАЛО И 
СТАЊУ ЗАЛИХА УЉА ЗА ЛОЖЕЊА - ЕКСТРА ЛАКО И ЛАКО СПЕЦИЈАЛНО (Ел и Лс) 

ЗА МЈЕСЕЦ ................. /............. ГОД.
Привредни субјект:  ______________________________________
Сједиште привредног субјекта:  ____________________________
Одговорнo лице: _________________________________________
Tелефон: ________________________________________________
Факс:  __________________________________________________

Е-mail: _____________________________

Датум уписа извршене 
набавке и продаје уља 

за ложење

Набављене количине уља 
за ложење
(литара)

Продате количине уља 
за ложење
(литара)

Залиха уља за ложење
(литара)

Назив добављача

1. 2. 3. 4. 5.

ПРИЛОГ 2.
_________________________________
        (назив привредног друштва)
_______________________________________
(сједиште привредног друштва / ПЈ друштва)
_______________________________________
               (ЈИБ привредног друштва)

ЕВИДЕНЦИЈА О КУПЦИМА ЗА МЈЕСЕЦ ................. /............. ГОД.

Редни 
број

Име и презиме 
купца / пословно 

име купца

Број личне 
карте / ЈИБ 

купца

Адреса / 
сједиште 
купца

Датум 
продаје / 
испоруке

Марка и број регистар. 
таблица ауто-цистерне 
којом се доставља уље за 

ложење

Адреса на коју 
се уље за ло-
жење доставља

Продата 
количина

(у литрима)

Вриједност 
продате 
количине




