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Р Ј ЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА 
ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРАЛНОГ СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА 
ПОГИНУЛИМ БОРЦИМА И ЦИВИЛНИМ ЖРТВАМА 
ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ У БАЊОЈ ЛУЦИ

1. У Организациони одбор за изградњу Централног 
спомен-обиљежја погинулим борцима и цивилним жртвама 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у Бањој 
Луци (у даљем тексту: Организациони одбор) именују се:

1) министар рада и борачко-инвалидске заштите, пред-
сједник Одбора,

2) градоначелник Бање Луке,
3) директор Републичке дирекције за обнову и изград-

њу,
4) директор Републичког центра за истраживање рата, 

ратних злочина и тражење несталих лица,
5) директор Републичког секретаријата за вјере,
6) предсједник Борачке организације Републике Срп-

ске,
7) предсједник Републичке организације заробљених 

и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске,
8) предсједник Удружења грађана “Ветерани Републике 

Српске”,
9) предсједник Савеза ратних војних инвалида Репу-

блике Српске и
10) предсједник Удружења ампутираца УДАС.
2. Задатак Организационог одбора је да предузме све 

потребне активности за изградњу Централног спомен-
обиљежја погинулим борцима и цивилним жртвама Одбрам-
бено-отаџбинског рата Републике Српске у Бањој Луци.

3. Стручне и административно-техничке послове за Ор-
ганизациони одбор вршиће Административна служба Гра-
да Бање Луке.

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи 
Рјешење о именовању Организационог одбора за изградњу 
Централног спомен-обиљежја погинулим борцима и ци-
вилним жртвама Одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске у Бањој Луци, број: 04/1-012-1926/06, од 31. августа 
2006. године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
93/06).

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

Број: 04/1-012-2-2020/20 Предсједник
24. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1561
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у складу са тачком XV Одлуке о Гарантном про-
граму подршке привреди за ублажавање посљедица пан-
демије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 64/20), Влада 
Републике Српске, на 82. сједници, одржаној 30.7.2020. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТОДАВНОГ ОДБОРА ГАРАНТНОГ 

ПРОГРАМА

1. Именује се Савјетодавни одбор Гарантног програма 
у сљедећем саставу:

1) Соња Товиловић, Министарство привреде и преду-
зетништва, предсједник,

2) мр Сњежана Рудић, Министарство финансија, члан,
3) Мирослав Бојић, Министарство пољопривреде, шу-

марства и водопривреде, члан,

4) мр Борко Ђурић, Привредна комора Републике Срп-
ске, члан,

5) Саша Тривић, Унија удружења послодаваца Републи-
ке Српске, члан,

6) Јован Братић, Занатско-предузетничка комора Репу-
блике Српске, члан.

2. Савјетодавни одбор именује се за вријеме спровође-
ња Гарантног програма.

3. Задатак Савјетодавног одбора је да:
- утврђује приједлог правила спровођења Гарантног 

програма, који подноси Влади на усвајање,
- редовно прати развој, заузима ставове и даје препору-

ке о стратешким питањима у вези са спровођењем Гарант-
ног програма,

- разматра извјештаје Гарантног фонда Републике Срп-
ске о управљању Гарантним програмом и финансијске 
извјештаје, са извјештајем привредног друштва за ревизију, 
даје мишљење на извјештаје Гарантног фонда Републике 
Српске и подноси их Влади на усвајање,

- подноси Влади извјештај о свом раду и
- обавља и друге послове у складу са Одлуком о Гарант-

ном програму подршке привреди за ублажавање посљеди-
ца пандемије болести COVID 19 изазване вирусом SARS-
CoV-2 и правилима спровођења Гарантног програма.

4. Чланови Савјетодавног одбора за свој рад не примају 
накнаду.

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

Број: 04/1-012-2-2047/20 Предсједник
30. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1562
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), а у вези са чл. 9. и 10. Закона о Агенцији за пру-
жање услуга у ваздушној пловидби (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 43/09), Влада Републике Српске, 
на 81. сједници, одржаној 24.7.2020. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
1. Душица Видаковић, запослена у “Хеликоптерском 

сервису Републике Српске”, именује се за представника 
Републике Српске у Савјету Агенције за пружање услуга у 
ваздушној пловидби Босне и Херцеговине.

2. Именована је дужна да поступа у складу са Кодексом 
понашања именованих представника из Републике Срп-
ске у радним тијелима за израду закона, других прописа и 
пројеката на нивоу Босне и Херцеговине (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 53/08).

3. Овим рјешењем ставља се ван снаге Рјешење Владе 
Републике Српске, број: 04/1-012-2-2491/16, од 3.11.2016. 
године (“Службени гласник Републике Српске”, број 
104/16).

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

Број: 04/1-012-2-2039/20 Предсједник
24. јула 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1563
На основу члана 34. став 3. 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
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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.




