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ПРАВИЛНИК
О ВРСТИ РОБЕ КОЈА СЕ  МОЖЕ ПРОДАВАТИ ПУТЕМ 

АМБУЛАНТНЕ ПРОДАЈЕ

Члан 1.
Овим правилником уређује се врста робе која може да 

се продаје путем амбулантне продаје.

Члан 2.
Произвођач робе или трговац на велико може органи-

зовати амбулантну продају као облик велепродаје робе за 
трговца на мало, и то сљедеће врсте робе:

1) цвијеће,
2) млијеко и млијечни производи,
3) пекарски производи и пекарски квасац,
4) књиге и новине,
5) воће и поврће (свјеже, сушено, смрзнуто и конзерви-

сано) и остала дубоко смрзнута храна,
6) риба (свјежа, смрзнута и конзервисана),
7) сладолед,
8) месо, производи од меса и месне прерађевине,
9) посластичарски производи.

Члан 3.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о врсти робе која се може продавати путем 
амбулантне продаје (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 123/08).

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-2217/2020
30. јулa 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

1564
На основу члана 99. став 2. 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, 30. јула 2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O САДРЖАЈУ, ИЗГЛЕДУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА 

ЕВИДЕНЦИЈЕ У ТРГОВИНИ

Члан 1.
Овим правилником прописују се садржај, изглед и на-

чин вођења евиденције у трговини.

Члан 2.
(1) Евиденцију у трговини (у даљем тексту: Евиден-

ција) Министарство трговине и туризма води у електрон-
ском облику. 

(2) Подаци који се уносе у Евиденцију односе се на 
трговинску дјелатност коју трговац обавља на основу рје-
шења министра трговине и туризма којим је одобрено оба-
вљање дјелатности трговине и односи се на податке о броју:

1) трговаца на мало моторним горивима,
2) трговаца на велико течним горивима,
3) трговаца који снабдијевају пловне објекте течним 

нафтним горивима за погон бродских мотора, 
4) трговаца на мало уљем за ложење - екстра лако и лако 

специјално (Ел и Лс), 
5) трговаца на велико уљем за ложење - лако, средње и 

тешко (лако - Л, средње - С и тешко - Т),

6) трговаца на мало течним нафтним гасом - ауто-пли-
ном,

7) трговаца на велико течним нафтним плином (пропан-
бутан гасом),

8) трговаца на мало гасом у боцама - плином у боцама 
за домаћинство, 

9) трговаца на велико прерађевинама од дувана,
10) трговаца који врше услуге тржнице на велико, 
11) трговаца који обављају шпедитерске услуге и по-

слове.

Члан 3.
Подаци о трговцима на мало моторним горивима који 

се уносе у Евиденцију односе се на: 
1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици, 
4) мјесто обављања трговинске дјелатности,
5) број и датум рјешења којим је трговцу одобрено оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на мало моторним 
горивима, 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца),

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на мало 
моторним горивима.

Члан 4.
Подаци о трговцима на велико течним горивима који се 

уносе у Евиденцију односе се на: 
1) пословно име трговца;
2) сједиште трговца;
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици;
4) начин обављања трговинске дјелатности: 
1. обављање у пословним просторијама за њихово 

ускладиштење и претакање - терминал,
2. испоручивањем непосредно купцу без претходног 

ускладиштења - у транзиту;
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на велико течним 
горивима, 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца), 

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на вели-
ко течним горивима.

Члан 5.
Подаци о трговцима који снабдијевају пловне објекте 

течним нафтним горивима за погон бродских мотора који 
се уносе у Евиденцију односе се на: 

1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) мјесто обављања трговинске дјелатности,
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности снабдијевање пловних обје-
ката течним нафтним горивима за погон бродских мотора, 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца),

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности снабдијевање 
пловних објеката течним нафтним горивима за погон брод-
ских мотора.
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Члан 6.

Подаци о трговцима на мало уљем за ложење - екстра 
лако и лако специјално (Ел и Лс) који се уносе у Евиден-
цију односе се на: 

1) пословно име трговца;
2) сједиште трговца;
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици;
4) мјесто обављања трговинске дјелатности: 
1. на бензинским пумпним станицама из посебно 

утврђених пословних просторија - резервоара издвојеног 
од мјеста предвиђеног за снабдијевање погонским мотор-
ним горивом, 

2. из посебно утврђених складишних пословних про-
сторија – резервоара; 

5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-
вљање трговинске дјелатности трговина на мало уљем за 
ложење - екстра лако и лако специјално (Ел и Лс), 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца),

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на мало 
уљем за ложење - екстра лако и лако специјално (Ел и Лс).

Члан 7.
Подаци о трговцима на велико уљем за ложење - лако, 

средње и тешко (лако - Л, средње - С и тешко - Т) који се 
уносе у Евиденцију односе се на: 

1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на велико уљем 
за ложење - лако, средње и тешко (лако - Л, средње - С и 
тешко - Т),

5) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца),

6) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на вели-
ко уљем за ложење - лако, средње и тешко (лако - Л, средње 
- С и тешко - Т).

Члан 8.
Подаци о трговцима на мало течним нафтним гасом - 

ауто-плином који се уносе у Евиденцију односе се на: 
1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) мјесто обављања трговинске дјелатности, 
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на мало течним 
нафтним гасом - ауто-плином, 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца),

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на мало 
течним нафтним гасом - ауто-плином.

Члан 9.
Подаци о трговцима на велико течним нафтним пли-

ном (пропан-бутан гасом) који се уносе у Евиденцију од-
носе се на: 

1) пословно име трговца;
2) сједиште трговца;
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици;

4) начин обављања трговинске дјелатности: 
1. обављање у пословним просторијама за њихово 

ускладиштење и претакање - терминал,
2. испоручивањем непосредно купцу без претходног 

ускладиштења - у транзиту;
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на велико течним 
нафтним плином (пропан-бутан гасом), 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца), 

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на вели-
ко течним нафтним плином (пропан-бутан гасом).

Члан 10.
Подаци о трговцима на мало гасом у боцама - плином у 

боцама за домаћинство који се уносе у Евиденцију односе 
се на: 

1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) мјесто обављања трговинске дјелатности,
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на мало гасом у 
боцама - плином у боцама за домаћинство, 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца), 

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на мало 
гасом у боцама - плином у боцама за домаћинство.

Члан 11.
Подаци о трговцима на велико прерађевинама од дува-

на који се уносе у Евиденцију односе се на: 
1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) мјесто обављања трговинске дјелатности,
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу оба-

вљање трговинске дјелатности трговина на велико прерађе-
винама од дувана, 

6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 
електронске поште трговца), 

7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-
станак обављања трговинске дјелатности трговина на вели-
ко прерађевинама од дувана.

Члан 12.
Подаци о трговцима који врше услуге тржнице на вели-

ко који се уносе у Евиденцију односе се на:
1) пословно име трговца, односно пружаоца услуге,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) адресу мјеста на којој се пружају услуге тржнице на 

велико,
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу пру-

жање услуге тржнице на велико, 
6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 

електронске поште трговца),
7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-

станак обављања дјелатности пружање услуге тржнице на 
велико.
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Члан 13.
Подаци о трговцима који обављају шпедитерске услуге 

који се уносе у Евиденцију односе се на:
1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) мјесто обављања трговинске дјелатности,
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу пру-

жање шпедитерских услуга, 
6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 

електронске поште трговца), 
7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-

станак обављања дјелатности пружање шпедитерских 
услуга.

Члан 14.
Подаци о физичким лицима која обављају шпедитерске 

послове који се уносе у Евиденцију односе се на:
1) личне податке физичког лица ком се одобрава оба-

вљање шпедитерских послова (име, презиме, датум и мје-
сто рођења, адреса),

2) број и датум издатог увјерења о положеном стручном 
испиту за обављање шпедитeрских послова, 

3) контакт информације (број телефона, адреса елек-
тронске поште физичког лица).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-2216/2020
30. јулa 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

1565
На основу чланa 124. став 3. Закона о заштити потро-

шача у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 63/14 и 18/17) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар трговине и туризма, 27. јула 
2020. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржају и начину вођења еви-

денције удружења за заштиту потрошача (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 44/12 и 1/16) члан 2. мијења 
се и гласи: 

“(1) Савез за заштиту потрошача може се уписати у 
Евиденцију ако га чине најмање три удружења за заштиту 
потрошача. 

(2) У Евиденцију се уписују удружења за заштиту по-
трошача или савези за заштиту потрошача (у даљем тексту: 
удружење) који су основани у складу са законом којим се 
уређују оснивање и правни положај удружења.

(3) Евиденција је јавна, води се у писаном и електрон-
ском облику и објављује се на интернет страници Мини-
старства трговине и туризма (у даљем тексту: Министар-
ство).”.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “трговине и туризма (у 

даљем тексту: Министарство)” бришу се. 

У ставу 2. тачка г) мијења се и гласи: “радно вријеме 
удружења, најмање четири дана у седмици, три сата днев-
но.”.

Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Уз пријаву за упис удружење прилаже:
а) овјерену копију рјешења о упису у судски регистар,
б) оснивачки акт и статут удружења,
в) доказ о правном основу коришћења пословног про-

стора и посједовање канцеларијске опреме и савремених 
средстава комуникације, као што су телефон и интернет,

г) овјерену копију увјерења Пореске управе Републике 
Српске о одређивању пореског јединственог идентифика-
ционог броја (ЈИБ број),

д) овјерену и потписану изјаву од овлашћеног лица 
удружења о независности од трговаца, увозника, про-
извођача или давалаца услуга (у даљем тексту: трговац) 
у погледу стицања финансијских средстава за рад удру-
жења,

ђ) списак чланова удружења са потписима, овјерен и 
потписан од овлашћеног лица удружења,

е) годишњи извјештај о активностима и резултатима 
удружења у области заштите потрошача са финансијским 
извјештајем за годину која претходи години у којој се врши 
упис ако је удружење пословало у тој години,

ж) дипломе, сертификате, потврде или друге докумен-
те за чланове удружења који га заступају и представљају, 
којим се доказује посједовање стручности, искуства, знања 
и вјештина за обављање дјелатности у области заштите по-
трошача.”.

Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. у тачки в) послије ријечи: “удруже-

ња” додају се ријечи: “и радно вријеме”.

Члан 5.
У члану 6. у тачки г) послије ријечи: “односи” тачка се 

замјењује запетом и додаје се нова тачка д), која гласи: 
“д) достављају посебне извјештаје о средствима која 

удружења обезбјеђују из других извора у сврхе заштите по-
трошача, поред средстава Министарства, у року од 30 дана 
од добијања тих средстава.”.

Члан 6.
У члану 7. у тачки ђ) послије ријечи: “Закона” додају се 

ријечи: “или не учествује редовно у активностима у орга-
низацији или по позиву Министарства”.

У тачки е) брише се ријеч: “и” и додаје се запета.
У тачки ж) послије ријечи: “удружења” тачка се замје-

њује запетом и додаје се нова тачка з), која гласи:
“з) активност удружења која по обиму и/или квалитету, 

и/или стручности у поступању са приговорима, као и у вези 
са пружањем информација, савјета и правне помоћи потро-
шачима, по процјени Министарства, не оправдава финан-
сирање из намјенских средстава.”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.06-020-2265/20
30. јулa 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

1566
Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 




