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морају се у саставу сајамског, односно изложбеног просто-
ра осигурати посебне пословне просторије или одговарају-
ћи простори, као и помоћне просторије за њихове хигијен-
ско-санитарне потребе.

Члан 75.
У саставу сајамског простора морају се осигурати по-

себне помоћне просторије за хигијенско-санитарне потребе 
посјетилаца сајма.

Члан 76.
(1) Аукцијска кућа је посебна тржишна институција 

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

(2) За одржавање аукција аукцијска кућа мора имати 
обезбијеђен пословни простор прилагођен врсти робе која 
се продаје на аукцији и броју купаца који учествују на аук-
цији.

(3) Аукцијска кућа мора имати просторије за хигијен-
ско-санитарне потребе.

Члан 77.
Трговци који на дан ступања на снагу овог правилника 

обављају дјелатност трговине на мало дужни су да услове 
за обављање трговине ускладе са овим правилником у року 
од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 78.
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 трговину на мало.

Члан 79.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3729/20
24. новембра 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

2400
На основу члана 32. став 3. 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 ЗА 
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, ОПРЕМУ И УРЕЂАЈЕ 

КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ И 
ПРОДАЈНО МЈЕСТО У КОЈЕМ СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА 

НА ВЕЛИКО

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимално-техни-

чки услови 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 2.
(1) Трговина на велико обавља се у за ту намјену обе-

збијеђеним пословним просторијама, и то продајним објек-
тима и продајним мјестима и на другим мјестима која испу-
њавају услове за обављање трговине на велико.

(2) Пословне просторије у којима се врши трговина на 
велико су просторије које испуњавају 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 којимa се уређује област техничке опремље-
ности, заштите на раду и заштите животне средине.

(3) Пословне просторије у којима се обавља трговина 
на велико робом за чији су промет услови прописани по-
себним прописима морају, поред услова прописаних овим 
правилником, испуњавати и услове из тих прописа.

Члан 3.
Трговина на велико обавља се у сљедећим пословним 

просторијама:
1) у складиштима и стовариштима,
2) у транзиту,
3) као амбулантна продаја,
4) на тржницама на велико,
5) на сточним пијацама,
6) у откупним станицама, откупним мјестима и пољо-

привредним газдинствима,
7) на привредним изложбама,
8) на сајмовима,
9) у аукцијским кућама.

Члан 4.
(1) На улазној страни пословних просторија из члана 2. 

став 1. овог правилника мора на уочљив начин бити истак-
нуто пословно име трговца са подацима из рјешења надле-
жног органа.

(2) На улазу у пословне просторије у којима се обавља 
трговина на велико на видном мјесту мора бити истакнуто 
радно вријеме продајног објекта и продајног мјеста.

Члан 5.
Пословне просторије из члана 2. став 1. овог правил-

ника су просторије које морају имати испуњене услове и 
стандарде уређене прописима из области грађевине, урба-
низма, као и оне уређене техничким, санитарним и против-
пожарним прописима.

Члан 6.
Пословне просторије у којима се обавља трговина на 

велико морају:
1) имати осигуран непосредан улаз с улице или другог 

јавног простора,
2) простор испред улаза у пословне просторије мора бити 

освијетљен од првог сумрака до јутарњег дневног свјетла,
3) током радног времена бити освијетљене природним 

дневним свјетлом или вјештачким освјетљењем чија јачина 
мора бити у складу са прописима о превентивним мјерама 
за безбједан и здрав рад на радном мјесту.

Члан 7.
Одредбе овог правилника у вези са условима за обавља-

ње трговине примјењују се на привредна друштва и пре-
дузетнике регистроване за обављање дјелатности тргови-
не, као и на лица из члана 13. став 3. Закона о трговини (у 
даљем тексту: Закон).

Члан 8.
(1) Складиште је пословна просторија у којој се обавља 

трговина на велико у којем се роба преузима, складишти, чува, 
сортира, препакује, пакује и припрема за отпрему и продају.

(2) Стовариште је ограђен простор у коме се обавља 
промет робе на велико.

(3) У складиштима и стовариштима може се обављати и 
трговина на мало под условима који су уређени прописима 
које прописује област трговине на мало.

(4) Складишта у којима се обавља продаја робе на ве-
лико морају бити затворена, а изузетно, ако то врста робе 
и климатски услови допуштају, могу бити наткривена и 
отворена.

Члан 9.
Складиште и стовариште мора да испуњава сљедеће 

услове:
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1) да је израђено од чврстог материјала, а наткривени 
или отворени складишни простори морају имати тврду по-
длогу,

2) да је наткривени или отворени складишни простор 
ограђен заштитном оградом у висини најмање 2 м,

3) да је омогућен приступ за истовар и утовар робе,
4) да је приступ за купце изграђен од тврдог материјала,
5) да посједује средства намијењена за унутрашњи 

транспорт и превоз робе,
6) да има одговарајућу опрему за манипулацију робом 

као што је утовар и истовар робе,
7) да има одговарајућу опрему за смјештај и чување 

робе којом се осигурава и одржава прописан квалитет робе.

Члан 10.
У саставу складишта и стоваришта мора се обезбије-

дити:
1) пословна просторија намијењена за обављање адми-

нистративних послова, опремљена уређајима и опремом за 
комуницирање и рад са документацијом,

2) посебан простор намијењен за одлагање повратне 
амбалаже и смећа,

3) помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-
бе запослених.

Члан 11.
Складиште мора имати природно или вјештачко провје-

травање, а ако то врста и својства робе захтијевају, мора 
имати и одговарајућу механичку вентилацију.

Члан 12.
Складишта и стоваришта у којима се врши сортирање, 

препакивање и паковање робе морају имати посебне про-
сторије и опрему за те намјене:

1) одвојени простор за пријем робе која ће се паковати,
2) простор гдје ће се вршити паковање,
3) простор у којем се одлажу готови производи, уколико 

се паковање врши као стална дјелатност,
4) опрему за пријем и испоруку робе,
5) верификовану опрему за мјерење.

Члан 13.
Складиште и стовариште у коме се врши ускладиште-

ње пољопривредно-прехрамбених производа, уколико то 
захтијева врста робе, мора имати обезбијеђене расхладне 
уређаје и уређаје за гријање, односно кондиционирање ва-
здуха којима се осигурава правилно чување производа на 
дуже вријеме, односно дозријевање оних производа који тај 
процес захтијевају.

Члан 14.
(1) Ако је складиште изграђено на двије или више ета-

жа, мора имати теретни лифт или степенице примјерене 
ширине за преношење робе.

(2) Роба се у складишту и стоваришту складишти на на-
чин који осигурава довољно слободног простора за пролаз 
запосленим лицима и купцима, као и средствима за мани-
пулисање робом.

(3) Роба која се налази у изложбеном простору треба да 
буде истог квалитета као и роба која се налази у складиш-
ном простору.

(4) Складиште и стовариште мора осигурати простор за 
приступ теретних возила.

Члан 15.
Пословне просторије у којима се обавља трговина на 

велико на основу узорака или на други сличан начин морају 
у свом саставу имати:

1) пословну просторију са телефоном за обављање ад-
министративних послова и примање пословних странака,

2) пословну просторију за излагање узорака, уколико се 
трговина на велико обавља на основу узорака,

3) помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-
бе запослених.

Члан 16.
За обављање трговине на велико у транзиту потребна 

је пословна просторија за обављање административних по-
слова опремљена уређајима и опремом за комуницирање и 
рад са документацијом, те помоћне просторије за хигијен-
ско-санитарне потребе запослених.

Члан 17.
(1) Трговина на велико течним горивима, трговина на 

велико течним нафтним плином (пропан-бутан гасом) и 
трговина на велико уљем за ложење (лако – Л, средње – С 
и тешко – Т) може:

1) да се обавља у пословним просторијама за њихово 
ускладиштење и претакање (у даљем тексту: терминал) или

2) да се врши испоручивањем непосредно купцу без 
претходног ускладиштења.

(2) Терминал је пословна просторија изграђена у скла-
ду са важећим урбанистичко-грађевинским прописима и 
прописима о изградњи и опремању постројења за запаљиве 
течности и ускладиштењу и претакању запаљивих течно-
сти.

(3) Трговина на велико нафтним дериватима из става 1. 
овог члана која се врши испоручивањем непосредно купцу 
без претходног ускладиштења обавља се достављањем ау-
то-цистернама које су видно обиљежене и служе искључи-
во за достављање нафтних деривата из става 1. овог члана.

Члан 18.
Произвођач робе или трговац може обављати амбулант-

ну продају путем затвореног индустријски произведеног 
возила које је намијењено и опремљено за промет робе на 
велико.

Члан 19.
(1) 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.

(2) Под пратећим услугама из става 1. овог члана подра-
зумијева се издавање простора за излагање и продају тих 
производа, њихово складиштење, дорада, паковање и друге 
услуге у вези са руковањем и превозом тих производа.

(3) Простор тржнице на велико чине: просторије, скла-
дишта, тезге, киосци, омеђене површине земљишта за 
смјештај возила и други простор унутар површине тржни-
це на велико.

(4) Тржница на велико у свом саставу мора имати:
1) омеђен простор који може бити отворен, наткривен 

и затворен,
2) уређен улаз који омогућава несметану манипулацију 

робом и прилаз особљу до мјеста продаје,
3) помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-

бе,
4) простор намијењен за одлагање отпада,
5) мјерне уређаје за потребе корисника тржнице,
6) простор за излагање и продају производа,
7) истакнут извод из тржног реда,
8) посебне просторије за обављање административно-

техничких послова.

Члан 20.
(1) Трговину на тржници на велико могу да обављају 

трговци на велико пољопривредним производима, као и 
физичка лица која се баве пољопривредном производњом, 
уколико су регистрована у складу са законом којим се уре-
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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 


	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИКРЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ



