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ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПРЕДСТАВНИШТАВА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ИНОСТРАНСТВУ ЗА 2020. 
ГОДИНУ (“Службени гласник Републике Српске”, 

бр. 3/20 и 73/20)

I
У Одлуци о распореду средстава за финансирање рада 

представништава Републике Српске у иностранству за 
2020. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
3/20 и 73/20) у тачки I износ: “4.560,000,00 КМ” замјењује 
се износом: “4.544,000,00 КМ”.

II
Тачка II мијења се и гласи:
“Средства из тачке I ове одлуке распоредиће се на сље-

дећи начин:
- Представништву у Републици Србији - 
 Београд .....................................................770.000,00 КМ,
- Представништву у СР Њемачкој - 
 Штутгарт ..................................................400.000,00 КМ,
- Представништву у Руској Федерацији - 
 Москва .....................................................880.000,00 КМ,
- Представништву у Краљевини Белгији - 
 Брисел ......................................................610.000,00 КМ,
- Представништву у Израелу - 
 Јерусалим .................................................195.000,00 КМ,
- Представништву у Републици 
 Аустрији - Беч .........................................665.000,00 КМ,
- Представништву у САД - Вашингтон ...570.000,00 КМ,
- Представништву у Републици Грчкој - 
 Солун .......................................................310.000,00 КМ,
- средства за оснивање и рад нових 
 представништава .................................. 144.000,00 КМ.”.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3510/20 Предсједник
17. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2398
На основу члана 30. став 4. Закона о обновљивим изво-

рима енергије и ефикасној когенерацији (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 39/13, 108/13, 79/15 и 26/19) и 
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада 
Републике Српске, на 100. сједници, одржаној 10.12.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за 

подстицање производње електричне енергије из обновљи-
вих извора и у ефикасној когенерацији, број: 01-416-7/20/Р-
159-279, од 12.11.2020. године, коју је донијела Регулаторна 
комисија за енергетику Републике Српске.

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

Број: 04/1-012-2-3498/20 Предсједник
10. децембра 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 140. став 1. тачка 2) и став 2. Закона о основ-

ном васпитању и образовању (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада 
Републике Српске, на 100. сједници, одржаној 10.12.2020. 
године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 
ЗМАЈ” СРБАЦ

1. Славку Драгосављевићу, професору физичке културе, 
престаје дужност директора Јавне установе Основна школа 
“Јован Јовановић Змај” Србац на лични захтјев - оставком.

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

Број: 04/1-012-2-3460/20 Предсједник
10. децембра 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 140. Закона о основном васпитању и обра-
зовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17, 
31/18, 84/19, 35/20 и 63/20), Влада Републике Српске, на 
100. сједници, одржаној 10.12.2020. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” СРБАЦ

1. Мануела Јокић, магистар разредне наставе, именује 
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Основна 
школа “Јован Јовановић Змај” Србац на период до 90 дана.

2. Права, обавезе и одговорност директора Школе одно-
се се и на вршиоца дужности директора.

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

Број: 04/1-012-2-3461/20 Предсједник
10. децембра 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2399
На основу члана 38. 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 МАЛО И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ ПРОДАЈНИХ 
ОБЈЕКАТА У ТРГОВИНИ НА МАЛО

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимално-технички 

услови за пословне просторије, опрему и уређаје које мора 
да испуњава продајни објекат и продајно мјесто у којем се 
обавља трговина на мало и услови за класификацију про-
дајних објеката у трговини на мало, облици продаје, као и 
дефинисање врсте продавница према одређеним заједнич-
ким основним обиљежјима.

Члан 2.
Критеријуми класификације продајних објеката који се 

узимају у обзир су:
1) мјесто продаје,
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2) асортиман производа у продаји,
3) начин продаје према потрошачима,
4) површина продајног мјеста,
5) постојање паркирног простора,
6) специфичан назив малопродајног објекта.

Члан 3.
(1) Трговина на мало обавља се у за ту намјену обе-

збијеђеним пословним просторијама као што су продајни 
објекат и продајно мјесто и на другим мјестима која испу-
њавају прописане услове за обављање трговине на мало у 
складу са овим правилником.

(2) Пословне просторије у којима се врши трговина 
на мало 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 којим се уређује област техничке опремље-
ности, заштите на раду и заштите животне средине.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, под условима 
утврђеним овим правилником дјелатност трговине на мало 
може се обављати и на другим продајним мјестима која не 
испуњавају услове из става 2. овог члана, као што су тезге 
и отворени простори.

(4) Пословне просторије, односно продајни објекти у 
којима се обавља трговина на мало робом за чији су про-
мет услови прописани посебним прописима морају, поред 
услова прописаних овим правилником, испуњавати и усло-
ве из тих прописа.

Члан 4.
(1) Пословне просторије, односно продајни објекти 

у којима се обавља трговина на мало робом морају задо-
вољавати услове и стандарде уређене грађевинским, ур-
банистичким, техничким, санитарним и противпожарним 
прописима.

(2) Пословне просторије морају имати осигуран непо-
средан улаз с улице или другог јавног простора.

Члан 5.
Одредбе овог правилника у вези са условима за обавља-

ње трговине на мало примјењују се на привредна друштва 
и предузетнике, регистроване за обављање дјелатности 
трговине, као и на лица из члана 13. став 3. Закона о трго-
вини (у даљем тексту: Закон).

Члан 6.
(1) Трговина на мало обавља се као:
1) трговина у продајном објекту:
1. специјализована продавница прехрамбених и не-

прехрамбених производа,
2. фабричка продавница прехрамбених и непрехрамбе-

них производа,
3. класична продавница,
4. самопослуга,
5. мини-маркет,
6. супермаркет,
7. хипермаркет,
8. драгстор,
9. дисконтна продавница,
10. бензинска пумпна станица и продавница на бензин-

ској пумпној станици,
11. плинска пумпна станица,
12. бутик,
13. неспецијализована продавница претежно не-

прехрамбених производа, као што су робна кућа, трговачки 
центар,

14. продавница употребљаване робе (secondhand shop),
15. киоск,

16. покретна продавница,
17. складиште и стовариште;
2) трговина на продајном мјесту:
1. аутомати,
2. расхладне витрине,
3. продаја на покретном столу, као што је сталак или 

сличан импровизовани објекат;
3) трговина личним нуђењем;
4) даљинска трговина;
5) на тржницама на мало;
6) на сточним пијацама;
7) на привредним изложбама и традиционалним мани-

фестацијама;
8) на пољопривредним газдинствима;
9) на сајмовима;
10) аукцијске куће.

Члан 7.
(1) Продавница је пословна просторија у којој се оба-

вља трговина на мало од најужег до најширег асортимана 
робе широке потрошње.

(2) Продајни простор је простор у којем се непосредно 
обавља трговина на мало.

(3) Продаја робе у продавници организована је тако да про-
давачи који непосредно продају робу у продавници услужују 
купце на уобичајен, традиционалан начин или се продаја робе 
врши путем самоизбора, односно самоуслуживањем купаца, 
те дјелимично и преко аутомата у саставу продајног простора 
продавнице или комбинацијом наведених облика продаје.

Члан 8.
(1) У продавници се обезбјеђује употреба воде, прибора 

за хигијену и одржавање чистоће.
(2) У продавници у којој се продаја робе обавља кроз 

шалтер индустријско-непрехрамбених производа и инду-
стријско-прехрамбених производа у оригиналном пако-
вању обезбјеђује се употреба воде у објекту или његовој 
непосредној близини.

Члан 9.
(1) Простор испред продавнице мора бити од чврстог 

материјала, уређен и опремљен тако да је омогућено лако 
чишћење, одржавање и несметан улаз и пролаз до про-
давнице, у складу са посебним прописима.

(2) Улаз у продавницу мора бити одвојен од улаза у 
стамбене просторе.

Члан 10.
(1) Простор испред улаза у продавницу мора бити 

освијетљен од првог сумрака до јутарњег дневног свјетла.
(2) У радном времену продавница мора бити освијетље-

на природним дневним свјетлом или вјештачким освјетље-
њем чија јачина мора бити у складу са прописима о превен-
тивним мјерама за безбједан и здрав рад.

Члан 11.
(1) На улазној страни продавнице мора на уочљив на-

чин бити истакнуто пословно име трговца са подацима из 
рјешења надлежног органа, као и посебне ознаке за одређе-
ну продавницу као што су: назив и број продавнице, мјесто 
пословања, врста трговинског објекта.

(2) На улазу у продавницу на видном мјесту мора бити 
истакнуто радно вријеме продавнице.

(3) Ако у продавници постоје одвојена врата за улаз и 
излаз, на вратима морају бити истакнуте уочљиве ознаке 
“улаз” и “излаз”.

Члан 12.
(1) Продавница мора бити опремљена полицама, про-

дајним столовима, гондолама, расхладним витринама, за-
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мрзивачима и другом сличном опремом неопходном у про-
давници зависно од облика продавнице и врсте робе која се 
у њој продаје.

(2) Опрема и уређаји из става 1. овог члана морају да 
буду постављени, односно уграђени на начин који омогућа-
ва лако одржавање, а материјал од којег су израђени мора 
бити у складу са посебним прописима којима се уређује за-
штита живота и здравља људи.

(3) Продавница у којој се продаје хљеб, пециво, месо, 
риба, те месни и млијечни производи, који нису у ориги-
налном паковању, мора бити опремљена умиваоником са 
текућом хладном и топлом водом.

(4) У продавници у којој се продаје одјећа кабине за 
испробавање морају бити освијетљене, те имати огледало, 
вјешалицу и столицу.

Члан 13.
(1) Роба се излаже у продавници и у излозима про-

давнице, а може се излагати и у покретним или сталним 
изложбеним ормарићима (витринама) смјештеним испред 
продавнице или на другом мјесту за које је градоначелник 
или начелник општине дао претходно одобрење, односно 
уз сагласност власника или корисника простора на којима 
је смјештен покретни или стални изложбени ормарић (ви-
трина).

(2) Излози и изложбени ормарићи одвојени од про-
давнице морају имати истакнуто пословно име, односно 
назив, као и назив или број продавнице.

(3) Роба која се налази у излогу треба да буде истог ква-
литета као и роба која се налази у продавници.

(4) Пољопривредно-прехрамбени производи не могу се 
излагати на начин прописан у ставу 1. овог члана.

Члан 14.
(1) Роба у продавници мора бити изложена по врстама 

и уредно сложена.
(2) Роба не може бити смјештена на поду продавнице 

или непосредно уз другу робу чија својства могу обострано 
штетно дјеловати на њихов квалитет.

Члан 15.
(1) Продавница мора имати осигурано добро природно 

или вјештачко провјетравање просторија.
(2) Ако је природно провјетравање у продавници недо-

вољно, продавница мора имати уређај за умјетно провје-
травање, односно механичку вентилацију.

Члан 16.
(1) Продавница мора бити опремљена одговарајућим 

мјерилима као што су ваге и друга мјерила која морају бити 
исправна и баждарена и постављена тако да је купцима 
омогућен увид у мјерење робе.

(2) Продавница мора имати касу за евидентирање про-
мета и издавање рачуна купцима, у складу са прописом о 
фискалним касама.

Члан 17.
Ако се у продавницама промет робе обавља самопослу-

живањем, поред услова прописаних за продавнице, морају 
се обезбиједити:

1) корпе за стављање робе, а код самопослуга већих од 
100 м² и колица за превоз робе,

2) простор за остављање и чување ручног пртљага куп-
ца,

3) посебан улаз за пријем робе.

Члан 18.
(1) Продавница мора имати одговарајуће помоћне про-

сторије.
(2) Помоћне просторије су просторије и простори за 

приручна складишта, просторије и простори за одлагање 
отпада, гардеробни ормари за смјештај одјеће и обуће за-

посленог особља, помоћне просторије за хигијенско-сани-
тарне потребе запосленог особља, односно за хигијенско-
санитарне потребе купаца.

(3) Ако се приручно складиште налази у оквиру продај-
ног простора, тај дио простора мора бити одвојен.

(4) Роба у приручном складишту смјешта се тако да је 
осигурана од кварења, онечишћења и мијешања различи-
тих мириса.

(5) Амбалажа и остали отпад одлажу се у контејнер или 
у друге примјерене посуде на посебно за то одређеним по-
моћним просторијама и просторима продавнице, уз одгова-
рајућу хигијенску заштиту.

Члан 19.
(1) Помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-

бе запослених у продавници су:
1) санитарни чвор са топлом и хладном водом,
2) одређено мјесто у којем се одлажу и чувају средства 

за чишћење пословних просторија,
3) простор са гардеробним ормарима за одјећу и обућу 

продавача у продавници.
(2) Помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-

бе или мјесто у којем се одлажу и чувају средства за чи-
шћење просторија могу се налазити поред продавнице или 
у њеној непосредној близини.

Члан 20.
(1) Продавнице које имају продајни простор површине 

500 м² и веће морају имати санитарни чвор за потребе ку-
паца, и то одвојено двије групе просторија:

1) једна група за мушкарце (најмање 1 WC с писоаром, 
одвојени простор са умиваоником, с текућом топлом и 
хладном водом),

2) једна група за жене (најмање 1 WC, одвојени простор 
са умиваоником, с текућом топлом и хладном водом).

(2) Техничко рјешење, опрема и уређење тих просто-
рија треба да буду у складу са техничким прописима и тех-
ничким нормама.

Члан 21.
(1) Специјализована продавница прехрамбеним и не-

прехрамбеним производима је продавница која нуди спе-
цијализовани асортиман прехрамбених и непрехрамбених 
производа.

(2) Овај тип продавнице има шири асортиман произво-
да у оквиру исте групе производа.

(3) Продаја робе обавља се директним услуживањем 
продавача према купцу.

Члан 22.
Фабричка продавница прехрамбеним и непрехрамбе-

ним производима је продавница у којој се обавља директна 
продаја властитих прехрамбених и непрехрамбених про-
извода по цијенама нижим од просјечних тржишних ције-
на, а смјештена је уз производни погон.

Члан 23.
(1) Класична продавница је продавница у којој се нуде 

претежно прехрамбени и непрехрамбени производи свако-
дневне потрошње.

(2) Продаја се обавља на класичан начин директним 
услуживањем продавача према купцу.

(3) Површина продајног простора је до 50 м².

Члан 24.
(1) Мини-маркет је самоуслужна продавница чији пре-

тежан асортиман чине уобичајени дневни прехрамбени 
производи и у мањем обиму непрехрамбени производи.

(2) Продаја робе у мини-маркету обавља се самоуслужи-
вањем купца или услуживањем купца од стране продавача.

(3) Површина продајног простора је од 50 м² до 400 м².
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Члан 25.

(1) Супермаркет је самоуслужна продавница чији пре-
тежан асортиман чине прехрамбени производи, али се на 
продају нуде и непрехрамбени производи.

(2) Продаја робе у супермаркету обавља се самоуслужи-
вањем купца или услуживањем купца од стране продавача.

(3) Површина продајног простора је од 400 м² до 1500 м².
(4) Супермаркет мора да посједује паркинг-простор за 

купце.

Члан 26.
(1) Хипермаркет је самоуслужна продавница која нуди 

широк асортиман прехрамбених и непрехрамбених про-
извода.

(2) Продаја робе у хипермаркету обавља се самоуслу-
живањем купца или услуживањем купца од стране прода-
вача.

(3) Површина продајног простора је преко 1.500 м².
(4) Хипермаркет мора да посједује паркинг-простор за 

купце.

Члан 27.
(1) Драгстор је продавница у којој се врши трговина на 

мало претежно прехрамбеним и непрехрамбеним произво-
дима свакодневне потрошње и радним временом од 00.00 
до 24.00 часа.

(2) Површина продајног простора је најмање 70 м².
(3) Продаја робе у драгстору обавља се самоуслужи-

вањем купца или услуживањем купца од стране прода-
вача.

Члан 28.
(1) Дисконтна продавница је продавница која нуди 

ограничен асортиман прехрамбених и непрехрамбених 
производа по нижим цијенама у односу на цијене исте 
врсте производа које се примјењују у другим малопродај-
ним објектима у току цијеле године.

(2) Продаја робе у дисконтној продавници обавља се 
самоуслуживањем купца.

Члан 29.
(1) Бензинска пумпна станица је одговарајући простор 

који обухвата пословне просторије, уређаје и опрему по-
требну за обављање дјелатности изграђену у складу са ва-
жећим техничким прописима о изградњи станица за снаб-
дијевање горивом моторних возила и техничким прописима 
о ускладиштењу и претакању горива, односно о изградњи 
објеката и постројења за горива, запаљиве течности, горива 
и експлозивне гасове.

(2) Пословни простор бензинске пумпне станице 
састоји се од затвореног и отвореног дијела у којем се оба-
вља трговина на мало.

(3) Простор бензинске пумпне станице освјетљава се од 
првог сумрака до јутарњег дневног свјетла.

Члан 30.
(1) Промет на мало течним горивима, као што су ди-

зел-гориво, бензини, течни нафтни гас - ауто-плин, која се 
користе у моторима са унутрашњим сагоријевањем обавља 
се на бензинској пумпној станици преко верификованих 
уређаја за истакање.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, промет течних гори-
ва могу обављати привредна друштва без посједовања бен-
зинске пумпне станице која се баве снабдијевањем пловних 
објеката течним горивима за погон бродских мотора, а на 
мјестима за која су сагласност дали надлежни органи једи-
ница локалне самоуправе за послове грађења.

Члан 31.
(1) У продавници на бензинској пумпној станици у 

одвојеном продајном простору може се обављати трговина 
на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом у ориги-

налном, односно творничком паковању, а за коју простор 
испуњава прописане услове.

(2) У продавницама на бензинској пумпној станици из 
става 1. овог члана не може се вршити промет робе која 
захтијева враћање амбалаже.

Члан 32.
(1) Бензинска пумпна станица испуњава минимално-

техничке услове ако је опремљена:
1) непокретним положеним цилиндричним резервоари-

ма који морају имати важеће табеле запремине,
2) уређајима за истакање горива са електронско-диги-

талном контролом количине источеног горива и финансиј-
ске вриједности горива,

3) електронским мјерним системом за контролу коли-
чине запримљеног и источеног горива и тренутном стању 
залиха горива у резервоарима,

4) електронском опремом за обавезно аутоматско изда-
вање рачуна купцима за сваку куповину горива издатим у 
складу с прописима којима се регулише порез на додатну 
вриједност,

5) електронска опрема из тачке 4) овог члана мора да 
омогућава слање контролних дневних извјештаја,

6) мјерном летвом за мјерење нивоа течности у не-
покретним резервоарима, жигосана важећим жигом надле-
жног органа овлашћеног за контролу мјерних уређаја.

(2) Облик и садржај контролних дневних извјештаја 
прописани су правилником којим се уређују начин еви-
дентирања и контрола промета на бензинским пумпним 
станицама путем уграђене опреме, увезивање предвиђене 
опреме, обавезе сервисера и омогућавање даљинског над-
зора у сврху контроле и начина одређивања и додјела иден-
тификационог броја уређаја за евидентирање и контролу 
промета.

(3) Уређајима из става 1. овог члана мора се обезбије-
дити вођење, исказивање и чување података о примљеном 
и издатом гориву за:

1) сваку појединачну промјену, збирно на нивоу днев-
ног, мјесечног и годишњег промета, по потреби промета за 
одређени слободно задани период,

2) чување тих података, као и достављање дневних 
извјештаја Министарству трговине и туризма (у даљем тек-
сту: Министарство) путем електронске поште (интернет).

(4) Субјекти који врше промет горива из члана 30. став 
1. овог правилника и осталих производа и услуга на мало 
обавезни су да на изграђеним бензинским пумпним стани-
цама опрему из става 1. овог члана инсталирају и увежу на 
начин уређен прописом којим се уређују начин евиденти-
рања и контрола промета на бензинским пумпним станица-
ма путем уграђене опреме, увезивање предвиђене опреме, 
обавезе сервисера и омогућавање даљинског надзора у свр-
ху контроле и начина одређивања и додјела идентифика-
ционог броја уређаја за евидентирање и контролу промета.

(5) Субјекти који врше снабдијевање пловних објека-
та течним нафтним горивима за погон бродских мотора 
снабдијевање могу вршити путем цистерне са уграђеним 
мјерним уређајем за утврђивање количине источеног гори-
ва које мора верификовати, односно прегледати и жигосати 
надлежни орган овлашћен за контролу мјерних уређаја.

Члан 33.
(1) Уређаји и опрема из члана 32. став 1. т. 2) и 3) овог 

правилника могу се стављати у промет и уграђивати на-
кон што, у складу са важећим прописима, надлежни орган 
овлашћен за контролу мјерних уређаја одобри њихову упо-
требу као мјерних уређаја.

(2) Уређаје и опрему из члана 32. став 1. т. 2) и 3) овог 
правилника могу стављати у промет, уграђивати и одржава-
ти привредна друштва која испуњавају услове из члана 35. 
став 1. тачка 5) овог правилника.

(3) Електронска опрема из члана 32. став 1. тачка 4) 
овог правилника може се стављати у промет и уграђивати 
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након што, у складу са важећим прописима, Министарство 
одобри њену употребу.

(4) Електронску опрему из члана 32. став 1. тачка 4) 
овог правилника могу стављати у промет, уграђивати и 
одржавати привредна друштва која испуњавају услове у 
складу са правилником наведеним у члану 32. став 1. тачка 
5) овог правилника.

(5) Уређаји и опрема из члана 32. став 1. т. 2) и 3) овог 
правилника могу се употребљавати након што исправност 
и тачност наведених уређаја потврди надлежни орган овла-
шћен за контролу мјерних уређаја и након што буду жиго-
сани, односно запечаћени на прописан начин.

Члан 34.
(1) На бензинским пумпним станицама трговина на 

мало течним нафтним горивима која се користе у моторима 
са унутрашњим сагоријевањем обавља се директним услу-
живањем од продавца, самоуслуживањем и на аутоматизо-
ван начин.

(2) На бензинским пумпним станицама на којима је омо-
гућен аутоматизован начин точења течних нафтних горива, 
односно на којима је могуће самоуслужно пуњење горива и 
аутоматско плаћање аутоматизован систем може бити или 
саставни дио справа за мјерење течних горива или посебни 
уређаји за плаћање преко којих се прије точења горива у мо-
торно возило врши плаћање, у готовини или путем платне 
картице, уз опредјељење врсте горива, након чега се купцу 
издаје потврда о пријему новца, а након завршетка точења 
течног нафтног горива издаје се одговарајући рачун.

Члан 35.
Пословни простор бензинске пумпне станице мора 

имати помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-
бе за запослено особље, као и за потребе купаца, и то по-
себно одвојене за мушкарце, а посебно за жене.

Члан 36.
(1) Промет на мало течним нафтним гасом - ауто-пли-

ном који се користи за погон мотора са унутрашњим саго-
ријевањем обавља се на плинској пумпној станици преко 
верификованих уређаја за истакање.

(2) Плинске пумпне станице за снабдијевање ауто-пли-
ном моторних возила могу се користити само ако одгова-
рају техничким нормативима и стандардима.

(3) Складиштење и продаја на мало ауто-плина може 
се обављати само из посебно утврђених пословних просто-
рија, односно резервоара изграђених у складу са важећим 
урбанистичко-грађевинским прописима о изградњи и опре-
мању постројења за запаљиве течности и ускладиштењу и 
претакању запаљивих течности.

Члан 37.
(1) На бензинској и плинској пумпној станици трговац 

може вршити промет на мало гасом у боцама - плином у 
боцама за домаћинство искључиво у оригиналним боцама 
које су израђене у складу са прописима о опреми под при-
тиском.

(2) Промет на мало гасом у боцама - плином у боцама 
за домаћинство врши се у издвојеном продајном мјесту, од-
носно у пословним просторијама и продајним мјестима за 
која су сагласност дали надлежни органи у складу са про-
писом којим се уређују сигурносни и технички захтјеви за 
изградњу станица за снабдијевање горивом моторних вози-
ла, њиховом складиштењу и претакању и прописом којим 
се уређује изградња постројења за запаљиве течности и о 
складиштењу и претакању запаљивих течности.

Члан 38.
(1) Бутик је продавница у којој се обавља трговина на 

мало модним новинама, уникатима текстилне, кожне и кр-
знарске конфекције, галантеријом, трикотажом, плетеном 
робом, позамантеријом и обућом.

(2) Продаја робе у бутику обавља се самоуслуживањем 
купца или услуживањем купца од стране продавача.

Члан 39.
(1) Неспецијализована продавница претежно непре-

храмбеним производима је посебно уређен продајни 
објекат који нуди асортиман различитих робних група не-
прехрамбених производа.

(2) Неспецијализоване продавнице из става 1. овог чла-
на су робна кућа и трговачки центар.

Члан 40.
(1) Робна кућа је продавница у којој се обавља продаја 

робе на мало најширег асортимана робе широке потрошње.
(2) Продаја је организована тако да, по правилу, за поје-

дине врсте робе постоје посебни продајни одјели.
(3) Начин продаје је самоуслуживање купца или услу-

живање купца од стране продавача.
(4) Површина продајног простора је најмање 500 м².
(5) Робна кућа мора да посједује паркинг-простор за 

купце.

Члан 41.
Робне куће се разврставају у двије категорије:
1) специјализоване,
2) универзалне.

Члан 42.
У робној кући, поред услова прописаних за продавни-

це, мора се обезбиједити:
1) посебна просторија за довоз, пријем и ускладиштење 

робе,
2) посебан прилаз за приступ транспортних возила,
3) теретни лифт за пренос робе, ако је продајни простор 

лоциран по спратовима,
4) поред степеница, и покретне степенице, ако је про-

дајни простор лоциран у просторијама које имају више од 
три спрата,

5) сервисна служба за мање поправке купљене конфек-
ције на захтјев купца,

6) просторија са телефоном за обављање администра-
тивних послова и примање пословних странака.

Члан 43.
Трговачки центар је посебно изграђен или у постојећем 

објекту уређена просторна цјелина која се састоји од више 
појединачно опремљених пословних простора у којима се 
обавља трговина на мало и пружају трговинске и друге 
услуге.

Члан 44.
(1) Трговачки центар мора имати:
1) најмање пет опремљених пословних простора,
2) помоћне просторије за хигијенско-санитарне потре-

бе, посебно одвојене за запослено особље и продаваче, а 
посебно за купце,

3) простор за одлагање отпада,
4) истакнут извод из кућног реда,
5) паркинг-простор за купце.
(2) Трговачки центар у свом саставу мора имати и по-

себну просторију за обављање административно-стручних 
послова.

Члан 45.
Продавница употребљаване робе (енгл. secondhand 

shop) је продавница која нуди за продају употребљаване не-
прехрамбене производе.

Члан 46.
(1) Киоск је продајни објекат у којем се продаје ограни-

чен асортиман производа, и то кроз одговарајући отвор на 
киоску, без уласка купца у продајни објекат.
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(2) Киоск може бити индустријски произведен објекат 

или други сличан објекат изграђен од индустријски про-
изведених елемената или други објекат монтажно-демонта-
жног типа грађен према урбанистичким условима и плану.

(3) Киоск мора имати осигуране помоћне просторије 
за санитарне и хигијенске потребе запосленог особља на 
удаљености од највише 100 м.

Члан 47.
(1) Киоск у коме се врши промет животних намирница 

мора имати минимум хигијенско-санитарних уређаја, од-
носно топлу и хладну воду.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, за промет живот-
них намирница творнички пакованих и конзервисаних није 
неопходна испуњеност услова из става 1. овог члана.

(3) За промет брзо кварљиве робе, као што су: млије-
ко, млијечни производи, месо, прерађевине од меса, поред 
испуњавања услова из става 1. овог члана, морају се обе-
збиједити одговарајући расхладни уређаји у којима се не 
могу држати заједно намирнице које попримају мирисе, 
као што су: млијеко, сир, свјежа риба.

Члан 48.
(1) Покретна продавница је затворено, индустријски 

произведено возило које је намијењено, уређено и опре-
мљено за промет робе на мало.

(2) У покретне продавнице убрајају се:
1) покретно возило за продају,
2) колица која се превозе од мјеста до мјеста,
3) пловни објекти који су намијењени и опремљени за 

продају на мало одређеног асортимана робе.

Члан 49.
Трговина на мало у складиштима и стовариштима оба-

вља се под условима уређеним прописом о обављању трго-
вине на велико.

Члан 50.
Продаја робе путем аутомата је облик трговине на мало 

различитих производа и услуга која се одвија путем апара-
та на начин да се у за то предвиђен отвор на апарату убаци 
новац, жетон или посебна картица, уз испуњавање законом 
прописаних услова.

Члан 51.
(1) Продаја помоћу аутомата обавља се у складу са 

техничким условима и опремљености аутомата зависно од 
врсте робе.

(2) Трговац који продаје робу помоћу аутомата дужан 
је да осигура техничку исправност и функционисање ау-
томата.

(3) Продаја робе из аутомата може се обављати само 
на начин уређен прописима о здравственој исправности и 
здравственом надзору намирница.

Члан 52.
На покретном столу, сталку или другом сличном им-

провизованом објекту, те из расхладних витрина може се 
продавати само она роба која се према својим својствима 
може продавати изван пословних просторија.

Члан 53.
Роба која се може продавати на покретном столу, стал-

ку или другом сличном импровизованом објекту, те из 
расхладних витрина је:

1) творнички пакован сладолед, безалкохолна пића у 
фабричком паковању, књиге, часописи, разгледнице, суве-
нири, наочаре и слично,

2) прехрамбени производи који се припремају на лицу 
мјеста (кокице, кестен, кукуруз и сл.),

3) сопствени производи умјетничког и старог занатства 
и домаће радиности.

Члан 54.
Трговина личним нуђењем обавља се под условима 

уређеним прописом о обављању трговине личним нуђењем.

Члан 55.
Продаја на даљину - даљинска трговина обавља се под 

условима уређеним прописом о обављању продаје на даљи-
ну - даљинска трговина.

Члан 56.
Тржница на велико обавља се под условима уређеним 

прописом о обављању трговине на велико.

Члан 57.
(1) Тржница на мало, односно пијаца je посебна тржи-

шна институција која представља организовано и уређе-
но мјесто на којем се обавља трговина на мало пољопри-
вредним, прехрамбеним производима, робом свакодневне 
потрошње, занатским производима, производима домаће 
радиности и осталом робом која се по својим особинама 
може изложити у пијачној трговини.

(2) На тржници се не може продавати роба коју је, са-
гласно посебним прописима, забрањено продавати на тр-
жници.

(3) Пословне просторије смјештене на тржници, а које 
према одредбама овог правилника представљају продавни-
цу, односно киоск, морају испуњавати услове за промет 
одређене врсте робе прописане овим правилником.

Члан 58.
Продајни простор тржнице на мало може бити отворен 

и затворен.

Члан 59.
Тржница на мало мора имати:
1) одговарајући простор за спремање и чување вага, 

сунцобрана и осталог прибора којим се служе продавци,
2) простор за санитарни и ветеринарски преглед намир-

ница,
3) простор за одлагање отпадака,
4) одвојене помоћне просторије намијењене за хигијен-

ско-санитарне потребе продавача и купаца робе,
5) истакнут извод из тржног реда,
6) исправну контролну вагу доступну сваком купцу, по-

стављену на видно мјесто са одређеним ознакама чије се 
услуге не наплаћују,

7) одговарајући приступ теретним возилима.

Члан 60.
(1) На тржницама на мало морају бити уређена одвојена 

продајна мјеста за трговину свјежом рибом и свјежим ме-
сом ако се предвиђа продаја наведене робе.

(2) За свјежу рибу, месо, млијеко и млијечне произво-
де, сухомеснате производе и сличне производе морају бити 
обезбијеђени одговарајући затворени простори са опремом 
за чување и продају тих производа.

Члан 61.
На тржницама на мало трговина на мало обавља се пу-

тем једнообразно изграђених: отворених тезги, столова и 
клупа са надстрешницом за робу и купце, затворених тезги 
(боксови и контејнери), киоска, продавница, покретних 
продавница, а на кванташким тржницама трговина може да 
се обавља и из моторних возила и приколица.

Члан 62.
(1) Величина продајних столова и клупа мора бити нај-

мање 1,8 м ∙ 0,8 м.
(2) Горња површина продајних столова и клупа мора 

бити изграђена од материјала који се лако чисти.
(3) Продајни бокс и контејнер морају имати површину 

најмање 4 м².
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(4) Објекти из става 3. овог члана морају бити изграђе-
ни од чврстог материјала, наткривени и затворени са три 
непокретне странице.

Члан 63.
На сваком продајном столу, клупи, контејнеру и боксу 

мора бити на уочљив начин истакнуто пословно име тр-
говца у складу са одредбом члана 11. овог правилника.

Члан 64.
Тржнице на мало организују се и уређују као засебне 

цјелине или физички одвојене потцјелине једне цјелине, и 
то као:

1) зелене тржнице на мало,
2) робне тржнице на мало,
3) кванташке тржнице на мало,
4) тржнице на мало за продају коришћене робе (старих 

ствари),
5) тржнице на мало аутомобилима, ауто-пијаце.

Члан 65.
На зеленим тржницама, на отвореним или затвореним 

пијачним тезгама и сличним објектима обавља се промет 
на мало:

1) пољопривредно-прехрамбених производа,
2) цвијећа, украсног и љековитог биља, садног мате-

ријала, украсних јелки.

Члан 66.
(1) На робним тржницама обавља се промет робе на 

мало индустријско-непрехрамбених производа:
1) текстилне робе,
2) одјеће,
3) обуће,
4) производа за личну употребу и употребу у домаћин-

ству од порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме 
и пластике,

5) металне и електротехничке робе за чији промет и 
употребу није прописано обезбјеђење гарантног листа и 
техничког упутства,

6) хемијских производа: сапуна и детерџената, препара-
та за чишћење и полирање, козметичких и тоалетних пре-
парата,

7) спортске опреме,
8) књига и канцеларијског прибора,
9) половне употребљаване робе (одјећа, обућа, разни 

кућански предмети, ауто-дијелови, мотор и његови дијело-
ви и друга слична роба).

(2) На робним тржницама може се обављати промет 
сопствених производа умјетничког и старог занатства и 
производа домаће радиности у складу са условима пропи-
саним овим правилником.

Члан 67.
(1) На кванташким тржницама обавља се промет на 

мало пољопривредно-прехрамбених производа (воће и по-
врће).

(2) Простор кванташке тржнице за промет на мало 
производа из става 1. овог члана уређује се и нумерише за 
постављање контејнера, боксова, тезги и других сличних 
објеката или за паркирање моторних возила, приколица и 
слично из којих се врши продаја.

(3) Промет на мало производа на кванташкој тржници 
обавља се на постављеним контејнерима, боксовима, вози-
лима, приколицама и сличним објектима.

Члан 68.
(1) За продају коришћене робе (старих ствари) орга-

низује се и уређује тржница као посебна цјелина или фи-
зички одвојена потцјелина робне тржнице.

(2) Роба из става 1. овог члана може се продавати и на 
отвореним тезгама.

Члан 69.
Продаја половних путничких и теретних моторних во-

зила, радних машина и мотоцикала обавља се на посебној 
врсти пијаце, ауто-пијаци, на којој се могу продавати и по-
ловни резервни ауто-дијелови и прибор.

Члан 70.
Сточне пијаце су посебно организована, уређена и тех-

нички опремљена мјеста на којима се врши трговина сто-
ком.

Члан 71.
Сточне пијаце морају испуњавати сљедеће услове:
1) да су изграђене на сувом простору који може бити 

тврдо уваљан и насут шљунком или шљаком или изведен 
од другог чврстог материјала који се може лако чистити и 
дезинфиковати,

2) да су ограђене жичаном или чврстом оградом, огра-
дом од плетене жице, летви, по потреби наткривен и откри-
вен простор са видно означеним улазом,

3) осигурана улазна рампа за несметан улаз и излаз сто-
ке и улазно-излазна врата за купце,

4) да је обезбијеђена рампа за утовар стоке, везови за 
крупну и боксови за ситну стоку,

5) да је обезбијеђена вага за вагање стоке,
6) да је обезбијеђена посебна просторија (киоск или 

слично) за административне послове,
7) да је обезбијеђен довод хигијенски исправне воде и 

да има WC.

Члан 72.
(1) Привредне изложбе су изложбе робе, односно услу-

га, привременог или повременог карактера, ван сајамског 
простора.

(2) Традиционалне манифестације су: вашари, фестива-
ли и друге манифестације на којима се у склопу културних, 
музичких, спортских и других друштвених активности 
продаје одређена роба, односно услуге, а у складу са оби-
чајима поводом тих активности и за то подручје.

(3) Организатор привредних изложби и традиционал-
них манифестација дужан је да јасно обиљежи простор 
на коме се одржавају привредна изложба и традиционална 
манифестација и издвоји тај простор од околног простора.

Члан 73.
(1) Привредне изложбе и традиционалне манифеста-

ције (вашари, фестивали и друге манифестације) могу се 
организовати на отвореном и затвореном простору.

(2) За одржавање привредних изложби и традиционал-
них манифестација морају се осигурати посебне помоћне 
просторије за хигијенско-санитарне потребе посјетилаца 
привредних изложби и традиционалних манифестација.

Члан 74.
(1) Сајам је посебна тржишна институција која се бави 

организовањем сајамских изложби, као и пружањем пра-
тећих услуга, а нарочито изнајмљивања, пројектовања и 
припремања изложбених мјеста у сајамском простору, скла-
диштења робе или издавања складишног простора, орга-
низовања или обављања превоза робе за излагаче, утовара, 
истовара и паковања робе, маркетиншких, угоститељских и 
других услуга у вези са организовањем сајамских изложби.

(2) Сајамски простор мора посједовати затворене и 
отворене сајамске, односно изложбене просторе.

(3) Отворени сајамски простори морају бити осигурани 
оградом која може бити привременог карактера или чврста 
ограда са осигураним улазом и излазом за робу.

(4) Излагачима робе приређивач сајма мора осигурати 
употребу средстава за комуникацију, а за њихов боравак 
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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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