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15) MSM – објекат за механички сепарисано месо
16) TA – објекат за штављење
17) PC – центар за пречишћавање
18) PdP – објекат за производњу
19) PP – објекат за прераду
20) RV – пловило са хладњачом
21) RW – објекат за препакивање
22) SH – кланица
23) WM – продаја на велико
24) ZV – пловило хладњача
25) bl – производи од крви
26) mp – производи од меса
27) pap – месни екстракт и брашнаст производ од меса
28) st – обрађени желуци, мокраћне бешике и цријева
29) co – колострум и производи на бази колострума

1871
На основу члана 5. Закона о трговини (“Службени гла-

сник Републике Српскеˮ, бр. 6/07, 52/11, 67/13 и 106/15) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српскеˮ, број 115/18), министар тргови-
не и туризма, 13.11.2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И КОНТРОЛИ ПРОМЕТА 
НА БЕНЗИНСКИМ ПУМПНИМ СТАНИЦАМА ПУТЕМ 
УГРАЂЕНЕ ОПРЕМЕ, УВЕЗИВАЊУ ПРЕДВИЂЕНЕ 

ОПРЕМЕ, ОБАВЕЗАМА СЕРВИСЕРА И ОМОГУЋАВАЊУ 
ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА У СВРХУ КОНТРОЛЕ И НАЧИНУ 

ОДРЕЂИВАЊА И ДОДЈЕЛЕ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ 
БРОЈА УРЕЂАЈА ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И КОНТРОЛУ 

ПРОМЕТА

Члан 1.
У Правилнику о начину евидентирања и контроли про-

мета на бензинским пумпним станицама путем уграђене 
опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама серви-
сера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле 
и начину одређивања и додјеле идентификационог броја 
уређаја за евидентирање и додјеле идентификационог броја 
уређаја за евидентирање и контролу промета (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 18/09) члан 2. мијења се 
и гласи:

“(1) Поједини изрази употријебљени у овом правилни-
ку имају сљедећа значења:

а) софтвер је нематеријални дио уређаја, односно низ 
програма, поступака и правила и одговарајуће документа-
ције које обезбјеђује произвођач уређаја, а помоћу којих се 
врши управљање хардвером, односно материјалним дије-
ловима уређаја,

б) меморија је компонента рачунарске опреме која може 
да прихвати јединицу информације, односно фискални ра-
чун, да га чува и да га стави на располагање када затреба,

в) процесор је уређај (функционалне јединице) за обра-
ду података у рачунару или рачунарском уређају који може 
да прима податке, обрађује их и даје резултате према упут-
ствима из инсталираног програма,

г) протокол је скуп конвенција које у комуницирању ко-
ристе различити уређаји, нпр. уређај и уређаји за истакање,

д) IFSF протокол је међународно признат протокол који 
омогућава комуницирање различитих врста уређаја произ-
ведених од различитих произвођача,

ђ) АТЕX 137 је међународни обавезујући протокол, од-
носно скуп процедура из противексплозивне заштите за 
угрожене просторе,

е) даљински надзор - мониторинг је надзорни систем 
за праћење, контролу и надгледање промета робе и рада 
уграђене опреме на БПС са удаљене дестинације,

ж) контролна сума (енгл. checksum) је сума добијена 
примјеном операције искључиво или XOR над бајтовима 
извршног кода,

з) криптовање је шифровање - кодирање података с 
циљем спречавања неовлашћеног приступа, посебно у току 
преноса на даљину,

и) heartbeat откуцаји (импулси) су импулси који гене-
ришу систем или програм и служе за очитавање статуса 
система и уписивање података о систему у Лог датотеку,

ј) мјерни уређаји на БПС су справе за мјерење течних 
горива (пумпни аутомати - агрегати) и аутоматска мјерила 
нивоа течности,

к) аутоматско мјерило нивоа течности (у даљем тексту: 
АМН) је мјерило са елементом за директну или индиректну 
детекцију нивоа течности која је под атмосферским при-
тиском или под притиском смјештена у непокретним по-
ложеним цилиндричним резервоарима са расхлађивачем 
или гријачем течности или без расхлађивача или гријача 
течности. Електронски мјерни систем чине аутоматско мје-
рило нивоа течности, дефинисани софтвер, важеће табеле 
запремине за резервоар, те остали подаци битни за тачност 
рада АМН (пречник резервоара, коефицијент термичког 
ширења горива, референтна температура),

л) справа за мјерење течних горива је мјерило које чине 
мјерна, радна, погонска, контролна и додатна група скло-
пова, подсклопова и дијелова, повезаних у једну непокрет-
ну цјелину уграђену у заједнички рам. Мјерење справом 
засновано је на раду проточног мјерила запремине (волу-
метра), чији радни дијелови захватају одређену запремину 
горива и преко показног уређаја (бројила) показују је у је-
диницама запремине,

љ) forecourt контролер је индустријски електронски 
уређај за евидентирање и контролу промета нафтних де-
ривата на БПС, са интегрисаним процесором, меморијом 
и модулима за комуникацију са мјерним уређајима на БПС, 
без покретних дијелова (вентилатора), дизајниран да издр-
жи екстремне температуре и лоше окружење на БПС и

м) манипулативна разлика је разлика између књиговод-
ственог стања залиха погонског моторног горива и измјере-
ног стања залиха погонског моторног горива у резервоари-
ма у оквиру граница дозвољених грешака мјерних уређаја 
уграђених на БПС, сведеног на 15 ºC.”.

Члан 2.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Систем уређаја за евидентирање и контролу промета 

састоји се од:
а) forecourt контролера који је у смислу овог правилни-

ка уређај опремљен софтвером који врши функцију уређаја 
за евидентирање и контролу промета на БПС.

б) PC (енгл. Personal Computer) касе која је у смислу 
овог правилника рачунар опремљен софтвером који врши 
помоћне функције уређаја за евидентирање и контролу 
промета,

в) фискалног штампача, односно фискалне регистар-ка-
се - штампача.”.

Члан 3.
У члану 5. тачка з) мијења се и гласи:
“з) омогући физичку заштиту неповредивости података 

који се чувају у меморији пломбирањем уређаја, односно 
жигосањем од овлашћеног сервисера,ˮ.

Т. л) и н) бришу се.
У тачки р) послије ријечи: “горива” и запете бришу се 

ријечи: “изузев код пумпних аутомата из члана 38. овог 
правилника иˮ.

Досадашње т. љ), м), њ), о), п), р) и с) постају т. л), љ), 
м), н), њ), о) и п).

Члан 4.
У члану 6. у ставу 2. ријечи: “или преко повезаног ра-

чунара из система за евидентирање и контролу прометаˮ 
бришу се.
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У ставу 4. ријечи: “или у складу са чланом 38. овог 
правилникаˮ бришу се.

Став 5. мијења се и гласи:
“(5) Уређај за евидентирање промета повезује се на ин-

тернет мрежу ради комуникације са сервером у Министар-
ству трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство).ˮ.

Члан 5.
У члану 7. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) Уређај за евидентирање и контролу промета, након 

уградње, односно сервисирања мора бити обиљежен, шиф-
рован и пломбиран (жигосан) од овлашћеног сервисера, те 
прегледан, пломбиран (жигосан - верификован) и мора да 
има увјерење о исправности издато од Завода.ˮ.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 6.
У члану 9. став 1. мијења се и гласи:
“(1) У меморији се чувају подаци на основу којих је мо-

гуће креирати дневни извјештај промета погонског мотор-
ног горива и других производа и услуга (у даљем тексту: 
дневни извјештај).”.

Став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 7.
У члану 10. тачка д) брише се.

Члан 8.
У члану 12. у тачки а) ријечи: “(код пумпних агрегата из 

члана 38. овог правилника подаци са тотализатора уносе се 
ручно)ˮ бришу се.

Члан 9.
У члану 15. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Меморија треба да омогући податке на основу 

којих ће софтвер у Министарству креирати периодичне 
извјештаје.ˮ.

Члан 10.
Послије члана 16. у називу Одјељка 4. ријеч: “Извјештајˮ 

замјењује се ријечима: “Софтвер уˮ.

Члан 11.
Члан 17. мијења се и гласи:
“(1) Свака БПС дужна је да обезбиједи константну ин-

тернет везу на уређају за евидентирање и контролу проме-
та, путем које ће у било којем моменту софтвер инсталиран 
на серверу у Министарству моћи да приступа свим пода-
цима похрањеним у меморији уређаја за евидентирање и 
контролу промета.

(2) На основу прикупљених података на серверу, Ми-
нистарство креира дневне и периодичне извјештаје за про-
извољни временски период и прати све активности у вези са 
прометом нафтних деривата на свим БПС у реалном времену.

(3) Меморија уређаја за контролу и промет мора да 
садржи:

а) податке о свим догађајима унутар система (старт/
стоп система, немогућност евидентирања промета, друге 
критичне ситуације рада система које утичу на тачност 
рада),

б) податке о свим фискалним рачунима за дати период,
в) податак са конзоле о стању горива у сваком резерво-

ару посебно и то са минималним периодом читања од 60 
секунди,

г) податке о евентуалним утакањима - пријему горива 
за дати период,

д) податке о свим отказима унутар система са тачним 
временом почетка и краја отказа система или дијела систе-
ма (нестанци струје, откази опреме, прекид комуникације 
итд.) и

ђ) податке о цијенама нафтних деривата приказаним 
на свим тотализаторима, као и податке о свакој промјени 
цијена.

(4) Подаци у меморији чувају се најмање 180 дана.ˮ.

Члан 12.
Члан 18. брише се.

Члан 13.
Члан 19. мијења се и гласи:
“Ако овлашћени сервис утврди да је власник опреме на 

уграђеној опреми предузимао радње са циљем измјене по-
датака о евидентираном промету, дужан је да о томе одмах 
обавијести Mинистарство.ˮ.

Члан 14.
У члану 21. испред ријечи: “Предузеће” број 1 у обо-

страној загради брише се.
Ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 15.
У члану 22. у ставу 1. запета и ријечи: “а достављених 

на начин предвиђен чланом 18. овог правилникаˮ бришу се.
У ставу 2. ријечи: “члана 19.ˮ замјењују се ријечима: 

“члана 17.ˮ.

Члан 16.
Послије члана 37. додаје се нови члан 37а, који гласи:

“Члан 37а.
Трговци ће ускладити своје пословање са одредбама 

овог правилника у року од годину дана од дана његовог 
ступања на снагу.”.

Члан 17.
Члан 38. брише се.

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-3881/19
13. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6, а у вези са 
чланом 34. став 1. тачка 1. Закона о библиотечко-информа-
ционој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
скe”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку разрјешења директора 
ЈУ Народна библиотека Власеница, 1. новембра 2019. годи-
не,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ВЛАСЕНИЦА

1. Александру Стојишићу из Власенице престаје ду-
жност вршиоца дужности директора ЈУ Народна библио-
тека Власеница због истека времена на које је постављен.

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

Број: 07.06/620-179-9/19
1. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.

Министар просвјете и културе, на основу члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и члана 31. став 6. Зако-
на о библиотечко-информационој дјелатности (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 44/16 и 62/18), у поступку 
именовања директора ЈУ Народна библиотека Власеница, 
1. новембра 2019. године,  д о н о с и


