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ПРИЛОГ 15.
Минимални полупречници еластичних лукова приликом пола-

гања гасовода, зависно од пречника цијеви

Називни пречник Полупречник лука
NO 100 350 m
NO 150 350 m
NO 200 400 m
NO 250 450 m
NO 300 450 m
NO 350 450 m
NO 400 450 m
NO 450 550 m
NO 500 550 m
NO 600 600 m
NO 650 700 m
NO 700 800 m
NO 750 850 m

ПРИЛОГ 15а.
Потребна ефективна површина вентилационих отвора у одно-

су на тлонацртну површину надземних затворених објеката

Бруто тлоцрта површина
A/m2

Минимална ефективна повр-
шина вентилационих отвора

A ≤ 15 5% тлоцртне површине пода
15 < A ≤ 25 4% тлоцртне површине пода

A > 25 3% тлоцртне површине пода

ПРИЛОГ 16.
Дозвољено максимално ободно напрезање у материјалу цијеви 

у односу на границу течења

За ваздух 
и инертни 

гас

За природни гас

1) за класу локације I 80% 80%
2) за класу локације II 75% 30%
3) за класу локације III 50% 30%
4) за класу локације IV 40% 30%
5) за заштитни појас стамбених 
зграда

40% 30%
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На основу члана 17. став 4. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/07, 52/11, 67/13 
и 106/15) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар трговине и туризма, 
14.7.2016. године,  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА 

ЗА ПРУЖАЊЕ ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА, КАО И 
УСЛОВИ И ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА 

ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се минимално-технички 

услови у погледу опремљености пословних просторија, 
уређаја и опреме за обављање шпедитерске дјелатности, 
као и услови и поступак за издавање цертификата физич-
ком лицу.

Члан 2. 
(1) Шпедитерска дјелатност и шпедитерски послови 

обављају се у за то обезбијеђеној пословној просторији 
уређеној и опремљеној за обављање шпедитерске дјелатно-
сти и шпедитерских послова. 

(2) Пословне просторије у којима се обављају шпеди-
терска дјелатност и шпедитерски послови имају уређаје и 
опрему за комуницирање и рад са документацијом, као што 
су: рачунар, телефонска линија, телефонски апарат, теле-
факс и копир-апарат. 

Члан 3.
Привредно друштво може обављати шпедитерске дје-

латности ако испуњава сљедеће услове:
1) да је регистровано за обављање шпедитерске дјелат-

ности, шифра дјелатности 52.29 - остале помоћне дјелатно-
сти у превозу,

2) да има најмање једног запосленог радника који посје-
дује цертификат о испуњавању услова за обављање шпеди-
терских послова и

3) да има пословне просторије за обављање шпеди-
терске дјелатности и шпедитерских послова у којима су 
обезбијеђени уређаји и опрема за комуницирање и рад са 
документацијом, као што су: рачунар, телефонска линија, 
телефонски апарат, телефакс и копир-апарат.

Члан 4.
Уколико привредно друштво обавља шпедитерске дје-

латности преко једне или више пословних јединица, оне 
морају испуњавати сљедеће услове:

1) да је извршен упис сваке пословне јединице у реги-
стар надлежног суда и да је свака пословна јединица реги-
стрована за обављање дјелатности 52.29 - остале помоћне 
дјелатности у превозу, 

2) да у свакој од пословних јединица имају најмање јед-
ног запосленог радника који посједује цертификат о испу-
њавању услова за обављање шпедитерских послова и

3) да има пословне просторије за обављање шпедитер-
ских послова у којима су обезбијеђени уређаји и опрема за 
комуницирање и рад са документацијом, као што су: ра-
чунар, телефонска линија, телефонски апарат, телефакс и 
копир-апарат.

Члан 5.
Шпедитерске послове обавља физичко лице које има:
1) високу стручну спрему и најмање једну годину рад-

ног искуства након стицања високе стручне спреме,
2) вишу стручну спрему и три године радног искуства 

након стицања више стручне спреме и
3) средњу стручну спрему и пет година радног искуства 

након стицања средње стручне спреме, од чега најмање 
једну годину на пословима спољнотрговинског промета, 
односно шпедитерским пословима.

Члан 6. 
Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: 

Министарство) на захтјев привредног друштва и физичког 
лица издаје Цертификат о испуњавању услова за обављање 
шпедитерске дјелатности за привредно друштво, Цертифи-
кат о испуњавању услова за обављање шпедитерске дјелат-
ности за пословну јединицу и Цертификат о испуњавању 
услова за обављање шпедитерских послова за физичко 
лице, у складу са законом.

Члан 7. 
Уз захтјев за издавање Цертификата о испуњавању 

услова за обављање шпедитерске дјелатности за привредно 
друштво, подносилац је дужан приложити:

1) копију рјешења о упису привредног друштва у реги-
стар надлежног суда,

2) копију рјешења о регистрацији привредног друштва 
код Републичког завода за статистику са назначеном пре-
тежном дјелатношћу 52.29 - остале помоћне дјелатности у 
превозу,

3) копију увјерења о регистрацији/упису привредног 
друштва у Јединствени регистар обвезника индиректних 
пореза,
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4) копију потврде надлежног пореског органа о једин-

ственом идентификационом броју привредног друштва и 
5) овјерену изјаву којом одговорно лице привредног 

друштва под материјалном, моралном и кривичном одго-
ворношћу изјављује да су испуњени прописани услови у 
погледу пословног простора, опреме, уређаја и средстава за 
обављање дјелатности 52.29 - остале помоћне дјелатности 
у превозу, као и у погледу стручне спреме лица која непо-
средно обављају шпедитерске послове. 

Члан 8.
Уз захтјев за издавање Цертификата о испуњавању 

услова за обављање шпедитерске дјелатности за пословну 
јединицу, подносилац је дужан приложити:

1) копију уписа дијела привредног друштва (пословне 
јединице) у регистар надлежног суда, 

2) копију регистрације пословне јединице код Репу-
бличког завода за статистику, са назначеном дјелатношћу 
52.29 - остале помоћне дјелатности у превозу,

3) копију увјерења о регистрацији/упису привредног 
друштва у Јединствени регистар обвезника индиректних 
пореза,

4) копију потврде надлежног пореског органа о једин-
ственом идентификационом броју пословне јединице и

5) овјерену изјаву којом одговорно лице привредног 
друштва под материјалном, моралном и кривичном одго-
ворношћу изјављује да су испуњени прописани услови у 
погледу пословног простора, опреме, уређаја и средстава за 
обављање дјелатности 52.29 - остале помоћне дјелатности 
у превозу, као и у погледу стручне спреме лица која непо-
средно обављају шпедитерске послове.

Члан 9.
Уз захтјев за издавање Цертификата о испуњавању 

услова за обављање шпедитерских послова за физичко 
лице, подносилац је дужан приложити копије:

1) дипломе о школској спреми,
2) доказа о радном искуству, 
3) доказа о радном искуству на пословима спољнотрго-

винског промета или шпедитерским пословима за лица из 
члана 5. став 1. тачка в) и 

4) доказа о регистрацији обвезника доприноса обавезног 
осигурања који издаје Пореска управа Републике Српске.

Члан 10.
Привредно друштво које обавља шпедитерску дјелат-

ност за сопствене потребе није обавезно прибавити церти-
фикат.

Члан 11. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о минималним техничким и квалификационим 
условима за обављање шпедитерске дјелатности и шпеди-
терских послова (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 56/10 и 28/12 ).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.06/1-320-443/16
22. јула 2016. године Министар,
Бања Лука Др Предраг Глухаковић, с.р.

1087
На основу члана 70. и члана 82. став 2. Закона о репу-

бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16) и тачке 3. 
Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1062/16, 
од 12. маја 2016. године (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/16), министар пољопривреде, шумарства 
и водопривреде  д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ИНСТИТУТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се начин, поступак додјеле 

и контрола намјенског утрошка новчаних средстава текућег 
гранта Пољопривредном институту Републике Српске, у 
складу са Одлуком о давању сагласности на распоред сред-
става текућег гранта.

Члан 2. 
(1) Средства за суфинансирање Пољопривредног ин-

ститута Републике Српске из члана 1. овог правилника, у 
складу са Програмом рада Пољопривредног института Ре-
публике Српске за 2016. годину са финансијским планом 
(у даљем тексту: Програм рада), Пољопривредни институт 
(у даљем тексту: корисник) користи за обављање програм-
ских активности, основних, примијењених и развојних 
истраживања из области пољопривреде и заштите, уређе-
ња, планирања и коришћења пољопривредног земљишта, а 
који су од општег интереса, односно стратешког значаја за 
Републику Српску.

(2) Средства из става 1. овог члана обезбјеђују се дије-
лом у буџету Републике Српске, као средства текућег гран-
та Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де (у даљем тексту: Министарство) на позицији 415 200. 

Члан 3.
(1) Право на новчана средства из члана 1. овог правил-

ника остварују се за сљедеће намјене:
1) трошкове материјала,
2) трошкове зарада, накнаде зарада и остали личне рас-

ходе,
3) трошкове производних услуга, 
4) нематеријалне трошкове и
5) реконструкцију и доградњу пословне зграде 

Пољопривредног института Републике Српске.
(2) Преглед трошкова из става 1. овог члана приказан је 

на Обрасцу број 2, који се налази у Прилогу овог правилни-
ка и чини његов саставни дио.

Члан 4.
Корисник квартално подноси Министарству захтјев за 

додјелу новчаних средстава заједно са Планом утрошка 
средстава, који мора да садржи тражени износ средстава 
по појединим активностима са дефинисаним конкретним 
врстама трошкова.

Члан 5. 
Новчана средства за суфинансирање корисника након 

обраде захтјева Министарство одобрава квартално, а на 
основу рјешења министра пољопривреде, шумарства и во-
допривреде у складу са средствима распоређеним квартал-
ним финансијским планом потрошње.

Члан 6. 
(1) Новчана средства из члана 1. овог правилника ко-

рисник је дужан користити намјенски у складу са Планом 
утрошка средстава и Програмом рада, конкретно одобре-
ним врстама трошкова и рационалним коришћењем буџет-
ских средстава.

(2) Kорисник је дужан доставити извјештај о намјен-
ском утрошку средстава Министарству квартално, нај-
касније 15 дана од дана посљедње дознаке финансијских 
средстава за квартал за који се извјештај подноси.

(3) Извјештај из става 2. овог члана састоји се од: 
1) извјештаја о реализацији активности и
2) финансијског извјештаја.
(4) Извјештај о реализацији (резултатима Програма) 

активности из става 3. тачка 1) овог члана садржи квартал-




