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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

1868
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
трговини, који је Народна скупштина Републике Српске
усвојила на Осмој сједници, одржаној 10. децембра 2015.
године, а Вијеће народа 21. децембра 2015. године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о трговини није угрожен витални национални интерес
ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4140/15
22. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРГОВИНИ

Члан 1.
У Закону о трговини (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 6/07, 52/11 и 67/13) у члану 9. став 1. мијења
се и гласи:
“(1) Трговина на велико је скуп свих пословних активности у вези са продајом робе или услуга лицима која купују ради даље продаје или коришћења у пословне сврхе.”.
Члан 2.
Послије члана 13. додаје се нови члан 13а, који гласи:
“Члан 13а.
(1) Трговина на мало уља за ложење екстра лаког и лако
специјалног (Ел и Лс) обавља се:
а) на бензинским пумпним станицама из посебно
утврђених пословних просторија - резервоара издвојеног
од мјеста предвиђеног за снабдијевање погонским моторним горивом и
б) из посебно утврђених складишних пословних просторија - резервоара.
(2) Пословне просторије из става 1. овог члана морају
бити изграђене у складу са прописима о изградњи и опремању постројења за запаљиве течности и складиштењу и
претакању запаљивих течности (резервоари).
(3) Трговина на мало уља за ложење екстра лако и лако
специјално (Ел и Лс) на продајним мјестима из става 1.
овог члана врши се искључиво достављањем ауто-цистернама на адресу купца, које су видно обиљежене и искључиво служе за достављање уља за ложење и које су опремљене
одговарајућим мјерним уређајима за утврђивање источене
количине.
(4) Уређаји из става 3. овог члана могу се употребљавати након што одобрење типа, исправност и тачност наведених уређаја потврди надлежни орган овлашћен за контролу
мјерних уређаја и након што буду жигосани.
(5) Трговци који обављају трговину на мало уља за ложење екстра лаког и лаког специјалног (Ел и Лс) на начин
из става 1. овог члана обавезни су да воде евиденцију о прометованим количинама (набавка и продаја) уља за ложење
(Ел и Лс), тачним подацима о испорукама купцима, те свакодневну евиденцију о стању залиха у резервоарима.
(6) Министар ће у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог закона правилником прописати услове у погледу простора, опреме и уређаја за обављање трговине на
мало уља за ложење екстра лаког и лаког специјалног (Ел
и Лс) на продајним мјестима из става 1. овог члана, облик
и садржај евиденције о прометованим количинама (набавка
и продаја) уља за ложење екстра лако и лако специјално
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(Ел и Лс), облик и садржај евиденције о стању залиха у резервоарима, као и облик и садржај евиденције о купцима и
начину достављања евиденција Министарству.
(7) Трговац који обавља трговину на мало уља за ложење екстра лаког и лако специјалног (Ел и Лс) дужан је
да испуни услове за обављање трговине на мало уљем за
ложење екстра лако и лако специјално (Ел и Лс) у року од
90 дана од дана ступања на снагу правилника из става 6.
овог члана.”.
Члан 3.
У члану 49. послије става 1. додаје се нови став 2, који
гласи:
“(2) Самостални предузетници регистровани за обављање трговинске дјелатности на велико, производне и занатске дјелатности, када обављају промет робе на велико
и продају своје производе регистрованим лицима, уколико
пословне евиденције не воде у складу са рачуноводственим
прописима, обавезни су водити евиденцију самосталних
предузетника за продају регистрованим лицима, чији ће се
облик и садржај прописати у правилнику којим је прописан
начин вођења трговачке књиге.”.
Члан 4.
У члану 66в. у тачки a) послије ријечи: “употребе”
ријеч: “и” брише се и додаје запета.
У тачки б) послије ријечи: “неусаглашена” додаје се
ријеч: “и” и нова тачка в), која гласи:
“в) у вршењу инспекцијског надзора тржишни инспектор је овлашћен и дужан да донесе рјешење о забрани промета уља за ложење екстра лаког и лако специјалног (Ел и
Лс) ако се промет уља за ложење екстра лаког и лако специјалног врши на начин супротан члану 13а. овог закона”.
Члан 5.
У члану 67. у ставу 1. послије тачке б) додаје се нова
тачка в), која гласи:
“в) ако не врши трговину уља за ложење екстра лако и
лако специјално (Ел и Лс) на начин прописан чланом 13а.
овог закона,”.
Досадашње т. в), г), д), ђ) и е) постају т. г), д), ђ), е) и ж).
Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
“(4) За радњу из става 1. тачка а) овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ.”.
Члан 6.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1568/15
10. децембра 2015. године
Бања Лука

По овлашћењу предсједника
Народне скупштине,
Ненад Стевандић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
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УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
боравишној такси, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Осмој сједници, одржаној 10. децембра
2015. године, а Вијеће народа 21. децембра 2015. године
констатовало да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о боравишној такси није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4141/15
22. децембра 2015. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

