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три дана обавијести Министарство саобраћаја и веза, сачи-
ни детаљан извјештај о околностима под којим је дошло до 
губитка или оштећења легитимације, те поднесе захтјев за 
издавање нове легитимације. 

(2) Нова легитимација издаје се након што Министар-
ство саобраћаја и веза огласи оштећену или изгубљену ле-
гитимацију неважећом у “Службеном гласнику Републике 
Српске”.

(3) Нова легитимација може се издати и када су промје-
не личних података носиоца легитимације битне за иден-
тификацију. 

(4) Легитимацију која је из било ког разлога повучена 
из употребе уништава комисија, коју именује министар 
саобраћаја и веза. 

Члан 6.
Лице које изгуби статус службеног лица дужно је од-

мах вратити легитимацију. У супротном, легитимација се 
оглашава неважећом у “Службеном гласнику Републике 
Српске”. 

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-523/20
13. марта 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

ПРИЛОГ 
Предња страна

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Капетанија пристаништа Брчко

ЛЕГИТИМАЦИЈА

фотографија

__________________________________
Име и презиме овлашћеног лица

__________________________________
Број легитимације

 Потпис министра
 _______________
Друга страна

Ималац ове легитимације овлашћен је да обавља послове у 
складу са Законом о унутрашњој пловидби Републике Српске.

Бања Лука: ________________
Датум издавања:____________
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На основу члана 20. став 9. 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, 3. марта 2020. године,  д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ 
ПРОПИСАНИХ УСЛОВА КОЈЕ МОРАЈУ ИСПУЊАВАТИ 

ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, ОПРЕМА, УРЕЂАЈИ ПОМОЋУ 
КОЈИХ СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА, КАО И УСЛОВА КОЈИ 
СЕ ОДНОСЕ НА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ ЛИЦА КОЈА РАДЕ У 

ТРГОВИНИ

1. Овим упутством прописују се облик и садржај изјаве 
о испуњености прописаних услова које морају испуњава-
ти пословне просторије, опрема, уређаји помоћу којих се 
обавља трговина, као и услова који се односе на стручне 
спреме лица која раде у трговини.

2. Облик и садржај изјаве о испуњености услова за оба-
вљање трговинских дјелатности из тачке 1. овог упутства 
приказан је на обрасцу који се налази у Прилогу 1. овог 
упутства и чини његов саставни дио.

3. Изјава из тачке 1. овог упутства садржи:
1) име и презиме законског заступника привредног 

друштва, пребивалиште и јединствени матични број (ЈМБ) 
законског заступника, односно број пасоша, уколико је за-
конски заступник страни држављанин;

2) одредбу којом давалац изјаве гарантује испуњеност 
услова који се односе на пословне просторије, опрему и 
уређаје помоћу којих се обавља трговина, у складу са Зако-
ном о трговини (у даљем тексту: Закон) и осталим прописи-
ма из области трговине у пословном простору на одређеној 
адреси и мјесту пословања;

3) одредбу путем које се давалац изјаве опредјељује за 
једну од врста трговинских дјелатности са навођењем ши-
фри дјелатности у складу са важећом класификацијом дје-
латности у Републици Српској, а то су:

- 47.30 - трговина на мало моторним горивима у спе-
цијализованим продавницама – трговина на мало мотор-
ним горивима,

- 47.30 - трговина на мало моторним горивима у спе-
цијализованим продавницама – снабдијевање пловних 
објеката течним нафтним горивима за погон бродских мо-
тора,

- 46.71 - трговина на велико чврстим, течним и гасови-
тим горивима и сличним производима – трговина на велико 
течним горивима,

- 47.99 - остала трговина на мало изван продавница, 
тезги и пијаца – директна продаја горива (уља за ложење), 
уз доставу купцу – трговина на мало уљем за ложење – 
екстра лако и лако специјално (Ел и Лс),

- 46.71 - трговина на велико чврстим, течним и гасови-
тим горивима и сличним производима – трговина на велико 
уљем за ложење – лако, средње и тешко (лако – Л, средње 
– С и тешко – Т),

- 47.30 - трговина на мало моторним горивима у спе-
цијализованим продавницама – трговина на мало течним 
нафтним гасом – ауто-плином,

- 46.71 - трговина на велико чврстим, течним и гасови-
тим горивима и сличним производима – трговина на велико 
течним нафтним плином (пропан-бутан гасом),

- 47.78 - остала трговина на мало новом робом у спе-
цијализованим продавницама – трговина на мало гасом у 
боцама – плином у боцама за домаћинство,

- 46.35 - трговина на велико дуванским производима,
- 52.29 - остале помоћне дјелатности у превозу;
4) одредбу којом подносилац захтјева, зависно од врсте 

трговинске дјелатности из члана 19. ст. 1, 2. и 3. и члана 
20. став 1. Закона, изјављује да испуњава услове у вези са 
стручном спремом запослених лица у складу са прописима 
из области трговине;

5) потврду да се подносилац захтјева за обављање трго-
винске дјелатности, прије потписивања изјаве, упознао са 
условима који се односе на пословне просторије, опрему, 
уређаје помоћу којих се обавља трговина, као и услове у 
вези са стручном спремом лица која раде у трговини, а који 
су дефинисани у прописима из области трговине;

6) потпис законског заступника привредног друштва 
које подноси изјаву и датум подношења изјаве.

4. Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи 
Упутство о облику и садржају изјаве о испуњености усло-
ва које морају испуњавати пословне просторије, опрема, 
уређаји и средства помоћу којих се обавља трговина, као и 
у погледу стручне спреме лица која раде у трговини (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 9/14).

5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.06/1-020-139/20
3. марта 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.
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ПРИЛОГ 1.
___________________________________________________
(име и презиме законског заступника привредног друштва)

___________________________________________________________________
(адреса пребивалишта законског заступника привредног друштва, улица и број)

Град/општина: ________________________________________

ЈМБ: _______________________________

Број пасоша: ______________________

И З Ј А ВА

Под пуном материјалном, прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да пословне просторије, опрема, уређаји помоћу којих се 
обавља трговинска дјелатност, а које се налазе у мјесту ___________________________________, у улици _____________________________

                    (мјесто – град или општина)
________________, број ______, испуњавају услове који се односе на техничку опремљеност, заштиту и унапређивање животне средине, 
минимално-техничке, здравствено-хигијенске и друге прописане услове за обављање трговинске дјелатности 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

 (навести врсту трговинске дјелатности са шифрама дјелатности из тачке 3. подтачка 3) Упутства)
и да продавци имају најмање завршену средњу школу.

Изјављујем да сам се прије потписивања ове изјаве упознао/-ла са условима који се односе на техничку опремљеност, заштиту и унапређи-
вање животне средине, минимално-техничке, здравствено-хигијенске и друге прописане услове за обављање трговинске дјелатности.

Изјављујем да сам у потпуности свјестан/-на посљедица уколико се у редовном инспекцијском прегледу утврди да нису испуњени услови 
за обављање трговинске дјелатности.

У ________________________ Изјаву дао/-ла
Датум: ____________________  ____________________
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На основу члана 49. став 2. Закона о заштити становни-

штва од заразних болести (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 90/17) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар здравља и социјалне заштите, на прије-
длог ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске, 
15. марта 2020. године,  д о н о с и

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОМ СПРОВОЂЕЊУ МЈЕРА ЗА РЕАГОВАЊЕ 
НА ПОЈАВУ БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ НОВИМ ВИРУСОМ 

КОРОНА (COVID-19) РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

1. Налаже се Републичкој управи за инспекцијске по-
слове Републике Српске (у даљем тексту: Инспекторат) да с 
циљем раног откривања појаве новог вируса корона и пре-
дузимања мјера на сузбијању ширења болести на подручју 
Републике Српске и Босне и Херцеговине организује над-
зор над путницима који улазе у Босну и Херцеговину преко 
граничних прелаза на подручју Републике Српске.

2. Ради обезбјеђења спровођења мјера из тачке 1. 
ове наредбе те с циљем заштите становништва у случају 
озбиљне прекограничне пријетње здрављу изазване виру-
сом корона, обавезују се путници, односно родитељи или 
старатељи дјеце и малољетних лица, без обзира на то да ли 
се ради о страним држављанима или држављанима Репу-
блике Српске, односно Босне и Херцеговине који улазе из 
иностранства у Републику Српску, односно Босну и Хер-
цеговину да се приликом уласка пријаве надлежном здрав-
ственом инспектору или другом лицу које Инспекторат 
овласти за вршење инспекцијског надзора (у даљем тексту: 
републички инспектор).

3. Републички инспектор обавезан је да свим државља-
нима Босне и Херцеговине који се враћају из иностранства 
изда рјешење о стављању у изолацију у трајању од 14 дана.

4. Ако је ријеч о држављанину Босне и Херцегови-
не са пребивалиштем у Републици Српској, републички 
инспектор је дужан да о томе обавијести дом здравља у 
Републици Српској ради предузимања мјера из његове на-
длежности.

5. Ако се ради о држављанину Босне и Херцеговине са 
пребивалиштем на подручју Федерације Босне и Херцего-
вине, односно Брчко Дистрикта БиХ, републички инспек-
тор дужан је да обавијести Федералну управу за инспекциј-
ске послове, односно Инспекторат Брчко Дистрикта БиХ 
ради предузимања мјера из њихове надлежности.

6. У складу са мјерама донесеним од стране институ-
ција надлежних за регулисање уласка и боравка страних др-
жављана у Босни и Херцеговини, републички инспектор је 
дужан да страном држављанину изда рјешење о стављању 
у изолацију у трајању од 14 дана, према мјесту боравка које 
страни држављанин наведе у Босни и Херцеговини.

7. Републички инспектор је дужан да возачу возила у 
међународном транспорту по доласку у Босну и Херцего-
вину на граничном прелазу на подручју Републике Српске 
изда рјешење о стављању у изолацију у трајању боравка 
у Босни и Херцеговини који возач возила у међународном 
транспорту наведе, а који подразумијева период од уласка у 
Босну и Херцеговину до одласка на сљедећи превоз.

8. Возач возила у међународном транспорту из тачке 
7. ове наредбе који није држављанин Босне и Херцеговине 
дужан је да изолацију проведе у возилу.

9. Возач возила у међународном транспорту из тачке 7. 
ове наредбе који је држављанин Босне и Херцеговине ду-
жан је да изолацију проведе на адреси пребивалишта.




