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ђује регистрација пољопривредних газдинстава, када своје 
пољопривредне производе продају на тржишту.

(2) Трговац на велико може да продаје на тржници на 
велико пољопривредне производе и на мало без приба-
вљања посебног одобрења за обављање трговине на мало.

(3) Воће, поврће и друге пољопривредне производе 
увозног поријекла на тржници на велико могу продавати 
искључиво регистровани трговци.

Члан 21.
Трговина на велико на сточној пијаци обавља се у скла-

ду са условима уређеним прописима о обављању трговине 
на мало.

Члан 22.
Трговина на велико у откупним станицама и на откуп-

ним мјестима обавља се у складу са условима уређеним 
прописом о обављању трговине на откупним станицама и 
откупним мјестима.

Члан 23.
Трговина на велико на привредним изложбама, на сајму 

и у аукцијским кућама обавља се у складу са условима 
уређеним прописом о обављању трговине на мало.

Члан 24.
Трговци који на дан ступања на снагу овог правилни-

ка обављају  дјелатност трговине на велико  дужни су да 
услове за обављање трговине ускладе према одредбама 
овог правилника у року од шест мјесеци од дана ступања 
на снагу овог правилника.

Члан 25.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

одредбе Правилника о минималним условима у погледу 
пословног простора, опреме и уређаја и потребне стручне 
спреме за обављање трговинске дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 117/18) које се односе на 
трговину на велико.

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3730/20
24. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

2401
На основу члана 63. став 2. 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, 24. новембра 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА КОЈЕ 
МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, 

ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ТРГОВИНСКИХ УСЛУГА

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимално-технички 

услови које морају да испуњавају пословне просторије, 
опрема и уређаји за обављање трговинских услуга.

Члан 2.
(1) Трговац мора обезбиједити пословну просторију за 

обављање трговинских услуга.
(2) Пословна просторија у којој се пружају трговин-

ске услуге је просторија која испуњава прописане услове 
у вези са техничком опремљеношћу, заштитом на раду, за-
штитом и унапређивањем животне средине и друге услове 
за обављање одговарајуће трговинске дјелатности у складу 

са прописима којим се уређује област техничке опремље-
ности, заштите на раду и заштите животне средине.

(3) Пословна просторија у којој се пружају трговинске 
услуге мора имати испуњене услове и стандарде уређене про-
писима из области грађевине, урбанизма, као и оне уређене 
техничким, санитарним и противпожарним прописима.

Члан 3.
(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;
11) 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.

Члан 4.
Одредбе овог правилника у вези са условима за пру-

жањем трговинских услуга примјењују се на привредна 
друштва и предузетнике, регистроване за обављање дјелат-
ности трговине, као и на лица из члана 13. став 3. т. 1) и 4) 
Закона о трговини.

Члан 5.
Пословне просторије у којима се обављају трговинске 

услуге морају имати осигуран непосредан улаз с улице или 
другог јавног простора.

Члан 6.
(1) Пословна просторија из члана 2. став 1. овог пра-

вилника мора бити опремљена уређајима и опремом за ко-
муницирање и рад са документацијом.

(2) Дио пословне просторије у којој се обављају трго-
винске услуге мора бити намијењен за примање странака, 
ако за ту намјену није осигурана посебна просторија.

Члан 7.
(1) У пословној просторији у којој се пружају трговин-

ске услуге обезбјеђује се употреба воде, прибора за хигије-
ну и одржавање чистоће.

(2) Пословне просторије у којим се пружају трговин-
ске услуге морају имати одвојене помоћне просторије на-
мијењене за хигијенско-санитарне потребе запослених.

Члан 8.
Трговац, за пружену трговинску услугу, дужан је испо-

ставити фактуру, односно издати фискални рачун путем 
касе за евидентирање промета, у складу са прописом којим 
се регулише обављање трговине и трговачка евиденција и 
фискалне касе.

Члан 9.
(1) На улазу у пословне просторије у којим се пружају 

трговинске услуге на уочљив начин мора бити истакнуто 
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пословно име трговца са подацима из рјешења надлежног 
органа.

(2) На улазу у пословне просторије у којим се пружају 
трговинске услуге на видном мјесту мора бити истакнуто 
радно вријеме.

Члан 10.
За испуњавање услова који се тичу услова за послов-

не просторије и уређаје за вршење комисионих услуга и 
услуге изнајмљивања носача звука и слике примјењују се 
одредбе прописа о обављању трговине на мало који се од-
носе на продавницу.

Члан 11.
Пословне просторије у којима се пружају услуге ускла-

диштења робе морају имати испуњене услове уређене про-
писом о обављању трговине на велико који се односи на 
складишта и стоваришта.

Члан 12.
Трговци који пружају услуге отпремања и допремања 

робе морају располагати одговарајућим превозним сред-
ствима и средствима за правилну манипулацију робом.

Члан 13.
Пословне просторије у којима се пружају услуге кон-

троле квалитета производа морају, у зависности од врсте 
производа, бити опремљене одговарајућом лабораторијом 
и уређајима, опремом и прибором за испитивање, односно 
за утврђивање својстава и квалитета производа.

Члан 14.
Трговци који на дан ступања на снагу овог правилника 

обављају трговинске услуге дужни су да услове за обавља-
ње трговине ускладе према одредбама овог правилника у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог пра-
вилника.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

одредбе Правилника о минималним условима у погледу по-
словног простора, уређаја и опреме за обављање трговин-
ске дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 117/18) које се односе на трговинске услуге.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3731/20
24. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

2402
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 28. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 29. став 1. Уредбе 
о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију 
радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 109/19), члана 9. 
Уредбе о категоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 
10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар саобраћаја 
и веза, уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И 

ВЕЗА

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству саобраћаја и веза (“Службени гла-

сник Републике Српске”, бр. 65/18, 6/19, 60/19, 67/19 и 57/20) у 
члану 16. у тачки 3.5. у подтачки 3.5.2. у условима ријечи: “или 
180” и “или висока школа за менаџмент и јавну управу” бришу се.

У подтачки 3.5.3. у условима послије ријечи: “економски фа-
култет” додају се ријечи: “или висока школа за менаџмент, посло-
вање и пословну економију”.

Члан 2.
У члану 18. у тачки 5.3. у подтачки 5.3.2. опис  послова мијења 

се и гласи: “Припрема извјештаје, информације, анализе, студије и 
друге материјале из области водног саобраћаја. За свој рад одгова-
ра шефу Одсјека и помоћнику министра.”.

Услови за исто радно мјесто мијењају се и гласе: “VII степен 
стручне спреме, 180 ECTS бодова, саобраћајни факултет, економ-
ски факултет или висока школа за менаџмент и јавну управу, нај-
мање двије године радног искуства у траженом степену образова-
ња и познавање рада на рачунару”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.02/052-963-4/20
9. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

2403
На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правилника 
о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), на приједлог Подручне 
привредне коморе Бања Лука, министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подруч-
не аутобуске линије које усклађује Подручна привредна 
комора Добој за регистрациони период 2021/2022. годину 
именују се:

а) Стојан Ђурић, дипл. инжињер друмског саобраћаја, 
из Теслића - предсједник,

б) Вељко Лазић, дипл. инжињер саобраћаја, из Добоја 
- члан,

в) Стана Даниловић, дипл. правник, из Брода - члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће стручна служба Подручне привредне коморе 
Добој.

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

Број: 13.03/345-2919/20
9. децембра 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

2404
На основу члана 59. став 2. Закона о буџетском систему 

Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 5. тачка ј) Закона о 
трезору (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 28/13 
и 103/15) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар финансија  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О БРОЈЧАНИМ ОЗНАКАМА (ШИФРАМА) КОРИСНИКА 

БУЏЕТА ОПШТИНА/ГРАДОВА

1. Овим рјешењем утврђују се основи за бројчане озна-
ке (шифре) општинских буџетских корисника:
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