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(3) Прије престанка пословања, послодавац надлежном 

заводу за медицину рада доставља податке о изложености 
и здравственом стању радника за које је било извршено 
праћење здравственог стања због рада са карциногенима 
или мутагенима.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 16-04/3-020-27/2020
11. маја 2020. године Министар,
Бања Лука Душко Милуновић, с.р.

959
На основу члана 100. став 5. 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, 12. маја 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБЛИКУ ОБРАСЦА И САДРЖАЈУ ПОДАТАКА О 
ТРГОВИНИ, ТРГОВИНСКОЈ МРЕЖИ, ЦИЈЕНАМА, 

ПРОМЈЕНИ ЦИЈЕНА РОБЕ И УСЛУГА, ЗАЛИХАМА И 
МАРЖИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се облик обрасца и садр-

жај података о трговини и трговинској мрежи, цијенама, 
промјени цијена робе и услуга, залихама и маржи.

Члан 2.
(1) Трговци који обављају дјелатност трговине на вели-

ко и трговине на мало и трговци који пружају трговинске 
услуге трговачког центра и тржнице на мало достављају 
Министарству трговине и туризма (у даљем тексту: Mи-
нистарство) податке о трговини и трговинској мрежи.

(2) Образац са подацима о трговини и трговинској мре-
жи за трговце који обављају трговинску дјелатност, од-
носно трговину на велико и трговину на мало садржи:

1) пословно име привредног друштва, односно фирму 
предузетника,

2) сједиште привредног друштва, односно сједиште 
предузетника,

3) сједиште пословне јединице привредног друштва, 
односно сједиште издвојеног пословног простора преду-
зетника ако дјелатност обавља у пословној јединици, од-
носно у издвојеном пословном простору,

4) облик трговине и врсту продајног објекта у ком трго-
вац обавља трговину на велико, односно трговину на мало,

5) површину продајног објекта у метрима квадратним 
(m²).

(3) Образац са подацима о трговини и трговинској мре-
жи за трговце који пружају трговинску услугу трговачки 
центар и тржнице на мало садржи:

1) пословно име трговца који пружа трговинску услугу,
2) сједиште трговца,
3) адресу трговачког центра, односно тржнице на мало,
4) укупну површину трговачког центра, односно тр-

жнице на мало у метрима квадратним (m²),
5) укупан број пословних простора у трговачком центру 

и површину у метрима квадратним (m²) за сваки пословни 
простор у трговачком центру у ком се обавља трговина на 
мало и пружају трговинске услуге,

6) укупан број продајних мјеста у тржници на мало.
(4) Промјене података о трговини и трговинској мрежи 

из ст. 2. и 3. овог члана трговци из става 1. овог члана до-
стављају Министарству.

(5) Садржај обрасца о подацима из става 2. овог члана 
је у прилозима 1 и 2 овог правилника, који чине његов са-
ставни дио.

(6) Садржај обрасца о подацима из става 3. овог члана 
је у прилозима 3 и 4 овог правилника, који чине његов са-
ставни дио.

Члан 3.
(1) Трговци који обављају трговинску дјелатност трго-

вину на велико и трговину на мало нафтним деривати-
ма достављају Министарству обавјештења о цијенама и 
промјени цијена нафтних деривата.

(2) Обавјештење о цијенама нафтних деривата из ста-
ва 1. овог члана доставља се на прописаном обрасцу, који 
садржи:

1) пословно име трговца;
2) облик трговине: трговина на велико, трговина на 

мало;
3) сједиште трговца;
4) сједиште пословне јединице трговца ако дјелатност 

обавља у пословној јединици;
5) врсту нафтног деривата:
1. безоловни моторни бензин,
2. дизел-горива,
3. уље за ложење / лож-уље (Ел и Лс),
4. уље за ложење / лож-уље (лако, средње и тешко),
5. течни нафтни гас (плин) - ауто-гас (ауто-плин) који 

се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем,
6. течни нафтни гас (пропан-бутан гас),
7. гас у боцама (плин у боцама) за домаћинство;
6) цијену по врстама нафтних деривата (велепродајна и 

малопродајна цијена) на посљедњи дан у мјесецу за текући 
мјесец;

7) датум слања података.
(3) Обавјештење о промјени цијена нафтних деривата 

из става 1. овог члана доставља се на прописаном обрасцу, 
који садржи:

1) пословно име трговца;
2) облик трговине: трговина на велико и трговина на 

мало;
3) сједиште трговца;
4) сједиште пословне јединице трговца ако дјелатност 

обавља у пословној јединици;
5) врсту нафтног деривата:
1. безоловни моторни бензин,
2. дизел-горива,
3. уље за ложење / лож-уље (Ел и Лс),
4. уље за ложење / лож-уље (лако, средње и тешко),
5. течни нафтни гас (плин) - ауто-гас (ауто-плин) који 

се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем,
6. течни нафтни гас (пропан-бутан гас),
7. гас у боцама (плин у боцама) за домаћинство;
6) ранију цијену нафтних деривата (велепродајна и ма-

лопродајна цијена);
7) нову цијену нафтних деривата (велепродајна и мало-

продајна цијена);
8) датум слања података;
9) датум почетка примјене нове цијене нафтних дери-

вата.
(4) Садржај обрасца о подацима из ст. 2. и 3. овог члана 

је у прилозима 5, 6, 7 и 8 овог правилника, који чине његов 
саставни дио.

Члан 4.
(1) Трговци који обављају дјелатност трговине на ве-

лико и трговине на мало нафтним дериватима достављају 
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Министарству обавјештења о маржи и промјенама маржи 
нафтних деривата.

(2) Обавјештење о маржи и промјенама маржи нафтних 
деривата из става 1. овог члана доставља се на прописаном 
обрасцу, који садржи:

1) пословно име трговца;
2) облик трговине: трговина на велико, трговина на 

мало;
3) сједиште трговца;
4) сједиште пословне јединице трговца ако дјелатност 

обавља у пословној јединици;
5) врсту нафтног деривата:
1. безоловни моторни бензин,
2. дизел-горива,
3. уље за ложење / лож-уље (Ел и Лс),
4. уље за ложење / лож-уље (лако, средње и тешко),
5. течни нафтни гас (плин) - ауто-гас (ауто-плин) који 

се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем,
6. течни нафтни гас (пропан-бутан гас),
7. гас у боцама (плин у боцама) за домаћинство;
6) ранију маржу нафтних деривата (велепродајна и ма-

лопродајна цијена);
7) нову маржу (велепродајна и малопродајна цијена);
8) датум слања података;
9) датум почетка примјене нове марже.
(3) Образац са подацима из става 2. овог члана је у при-

лозима 9 и 10 овог правилника, који чине његов саставни 
дио.

Члан 5.
(1) Трговци који обављају дјелатност трговине на ве-

лико и трговине на мало нафтним дериватима достављају 
Министарству обавјештење о залихама нафтних деривата.

(2) Обавјештење о залихама нафтних деривата из ста-
ва 1. овог члана доставља се на прописаном обрасцу, који 
садржи:

1) пословно име трговца;
2) облик трговине: трговина на велико, трговина на 

мало;
3) сједиште трговца;
4) сједиште пословне јединице трговца ако дјелатност 

обавља у пословној јединици;
5) врсту нафтног деривата:
1. безоловни моторни бензин,
2. дизел-горива,
3. уље за ложење / лож-уље (Ел и Лс),
4. уље за ложење / лож-уље (лако, средње и тешко),

5. течни нафтни гас (плин) - ауто-гас (ауто-плин) који 
се користи за погон мотора са унутрашњим сагоријевањем,

6. течни нафтни гас (пропан-бутан гас),
7. гас у боцама (плин у боцама) за домаћинство;
6) количину залиха нафтних деривата, у литрама, на 

посљедњи дан у мјесецу за текући мјесец;
7) датум посљедње набавке по врстама нафтног дери-

вата;
8) датум слања података.
(3) Образац са подацима из става 2. овог члана је у при-

лозима 11 и 12 овог правилника, који чине његов саставни 
дио.

Члан 6.
Податке из члана 2. ст. 2. и 3. овог правилника трговци 

достављају Министарству у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу овог правилника.

Члан 7.
(1) Трговци који почињу обављање трговинске дјелат-

ности, односно трговине на велико и трговине на мало и 
трговци који пружају трговинске услуге трговачког центра 
и тржнице на мало податке из члана 2. ст. 2. и 3. овог пра-
вилника достављају Министарству у року од 15 дана од 
дана почињања обављања дјелатности.

(2) Трговци који обављају дјелатност трговине на ве-
лико и трговине мало и трговци који пружају трговинске 
услуге трговачког центра и тржнице на мало достављају 
Министарству промјене података из члана 2. ст. 2. и 3. овог 
правилника у року од 15 дана од дана настале промјене.

Члан 8.
(1) Податке из члана 3. став 2. и члана 5. став 2. овог 

правилника трговци достављају Министарству до десетог 
у мјесецу за претходни мјесец.

(2) Податке о промјени цијена и промјени маржи нафт-
них деривата из члана 3. став 3. и члана 4. став 2. овог пра-
вилника трговци достављају Министарству најкасније на-
редног дана од дана примјене нове цијене, односно марже.

(3) Подаци из ст. 1. и 2. овог члана Министарству се 
достављају писаним путем или електронским путем на ин-
тернет адресу (е-mail): trgovina@mtt.vladars.net.

Члан 9.
Сви достављени подаци сматрају се повјерљивим и 

неће се појединачно објављивати у било ком облику у скла-
ду са Законом о трговини.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-1510/2020
12. маја 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

ПРИЛОГ 1

Подаци о трговини и трговинској мрежи за трговце који обављају дјелатност трговине на велико

Пословно име при-
вредног друштва, 

односно фирма преду-
зетника

Сједиште привредног 
друштва, односно сје-
диште предузетника

Сједиште пословне јединице 
привредног друштва, односно 
сједиште издвојеног послов-
ног простора предузетника ако 
дјелатност обавља у пословној 
јединици, односно у издвојеном 

пословном простору

Врста продајног 
објекта

Површина продајног 
објекта

(m²)
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ПРИЛОГ 2

Подаци о трговини и трговинској мрежи за трговце који обављају дјелатност трговине на мало

Трговина на мало

Пословно име привредног 
друштва, односно фирма 

предузетника

Сједиште привредног 
друштва, односно сје-
диште предузетника

Сједиште пословне јединице при-
вредног друштва, односно сједиште 
издвојеног пословног простора пре-
дузетника ако дјелатност обавља у 

пословној јединици, односно у издво-
јеном пословном простору

Врста продајног 
објекта

Површина 
продајног 
објекта (m²)

ПРИЛОГ 3

Трговци који пружају трговинску услугу – услугу трговачког центра

Пословно име 
трговца

Сједиште 
трговца

Адреса трговач-
ког центра

Укупна површина 
трговачког центра

(m²)

Укупан број пословних 
простора у трговачком 
центру у ком се обавља 
трговина на мало и пру-
жају трговинске услуге

Површина за сваки послов-
ни простор у трговачком 
центру у ком се обавља 

трговина на мало и пружају 
трговинске услуге

(m²)

ПРИЛОГ 4

Трговци који пружају трговинску услугу – услугу тржнице на мало

Пословно име 
трговца Сједиште трговца Адреса тржнице на 

мало
Укупна површина тржнице 

на мало (m²)
Укупан број продајних мјеста у 

тржници на мало

ПРИЛОГ 5

Цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне јединице 
трговца ако дјелатност оба-
вља у пословној јединици

Врста нафтног 
деривата

Велепродајна цијена нафтних 
деривата

Датум слања података: _________________

ПРИЛОГ 6

Цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца ако 
дјелатност обавља у 
пословној јединици

Врста нафтног дери-
вата

Малопродајна цијена нафтних 
деривата

Датум слања података: _________________

ПРИЛОГ 7

Промјена цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца ако 
дјелатност обавља у 
пословној јединици

Врста нафтног 
деривата

Ранија велепродај-
на цијена нафтних 

деривата
Нова велепродајна 

цијена
Датум почет-
ка примјене 
нове цијене

Датум слања података: _________________
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ПРИЛОГ 8

Промјена цијена нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца ако 
дјелатност обавља у 
пословној јединици

Врста нафт-
ног деривата

Ранија малопродај-
на цијена нафтних 

деривата
Нова малопродајна 

цијена
Датум почетка 
примјене нове 

цијене

Датум слања података: _________________

ПРИЛОГ 9

Промјена марже нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико

Пословно име 
трговца

Сједиште 
трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца 
ако дјелатност оба-
вља у пословној 

јединици

Врста нафтног 
деривата

Ранија велепродајна 
маржа нафтних де-

ривата
Нова велепродајна 

маржа
Датум почет-
ка примјене 
нове марже

Датум слања података: _________________

ПРИЛОГ 10

Промјена марже нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца 
ако дјелатност 

обавља у пословној 
јединици

Врста нафтног 
деривата

Ранија малопродај-
на маржа нафтних 

деривата
Нова малопродај-

на маржа
Датум почет-
ка примјене 
нове марже

Датум слања података: _________________

ПРИЛОГ 11

Стање залиха нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на велико

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца ако 
дјелатност обавља у 
пословној јединици

Врста нафтног 
деривата

Количина залиха 
нафтних деривата у 

литрама

Датум посљедње набавке 
залиха по врстама нафт-

ног деривата

Датум слања података: _________________

ПРИЛОГ 12

Стање залиха нафтних деривата код трговца који обавља дјелатност трговине на мало

Пословно име 
трговца Сједиште трговца

Сједиште пословне 
јединице трговца ако 
дјелатност обавља у 
пословној јединици

Врста нафтног 
деривата

Количина залиха 
нафтних деривата у 

литрама

Датум посљедње на-
бавке залиха по врста-
ма нафтног деривата

Датум слања података: _________________


