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обави само промет на мало, може при образовању цијена 
производа у промету на мало маржу повећати до 25% од 
прописане марже у промету на велико.

(2) Ако произвођач директно развије своју малопродај-
ну мрежу, односно региструје поред производне и промет-
ну дјелатност, маржу може обрачунати у складу са ставом 
1. овог члана.

Члан 5.
(1) Под набавном цијеном производа у промету на ве-

лико, односно на мало, у складу са чланом 2. ове уредбе, 
подразумијева се фактурна цијена произвођача, односно 
добављача, увећана за зависне трошкове набавке. 

(2) Маржа се обрачунава на набавну цијену производа 
из става 1. овог члана.

Члан 6.
(1) Под зависним трошковима, у смислу ове уредбе, 

подразумијевају се царински трошкови, трошкови шпе-
дитерских услуга и остали трошкови настали приликом 
увоза, трошкови утовара и истовара производа, трошкови 
транспорта од стоваришта добављача до стоваришта купца, 
трошкови осигурања производа у транспорту, транспортни 
кало, лом и квар производа, посебни трошкови паковања 
производа у транспорту, трошкови транспорта од стова-
ришта купца до његових продавница, односно продајних 
мјеста и трошкови поврата амбалаже на основу закључе-
них уговора.

(2) Као зависни трошкови из става 1. овог члана могу 
се зарачунати трошкови које је имало и купцу фактурисало 
друго привредно друштво, правно лице или предузетник, 
односно трошкови планирани интерним актом купца ако те 
услуге врши само купац до висине коју би купцу факту-
рисало друго привредно друштво, правно лице или преду-
зетник.

Члан 7.
Попис залиха затечене робе врши се прије сваке промје-

не цијена.

Члан 8.
(1) Нивелацији цијена робе приступа се само у случаје-

вима када је количина новонабављене робе већа од затечене 
у промету.

(2) Пондерацији цијена приступа се када је количина 
новонабављене робе мања од количине затечене у промету.

(3) Валоризацији цијене робе у промету приступа се 
онда када су цијене те робе на тржишту веће, а постојеће 
залихе затечене робе у продајном објекту се не занављају.

Члан 9.
Нивелација, пондерација и валоризација цијена у про-

дајном објекту записнички се констатује, а овјерени запи-
сник заводи се у трговачку књигу. 

Члан 10.
Инспекцијски надзор над примјеном одредаба ове 

уредбе врши надлежна тржишна инспекција у складу са 
прописом којим је регулисана област инспекција.

Члан 11.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ казниће се за прекр-

шај правно лице, новчаном казном од 5.000 КМ казниће се 
и одговорно лице у правном лицу, а новчаном казном од 
6.000 КМ казниће се предузетник који поступе супротно 
одредбама чл. од 2. до 6. ове уредбе.

(2) За прекршај из става 1. овог члана, осим новчане ка-
зне, изриче се и мјера одузимања противправно остварене 
имовинске користи.

Члан 12.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о ограничавању маржи у промету робе (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 116/09 и 25/11).

Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-786/19 Предсједник
21. марта 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 13. сједници, одржа-
ној 21.3.2019. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ НАЈБОЉИХ 

СТУДЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком обезбјеђује се стручно оспособљава-

ње најбољим студентима јавних универзитета академске 
2017/2018. године, у складу са подацима Министарства за 
научнотехнолошки развој, високо образовање и информа-
ционо друштво, а који до дана ступања на снагу ове одлуке 
нису засновали радни однос.

II
Задужују се сви републички органи управе, јавна пре-

дузећа и јавне установе да у складу са својим дјелатности-
ма и потребним стручним кадром обезбиједе стручно оспо-
собљавање студентима из тачке I ове одлуке.

III
На студенте из тачке I ове одлуке за вријеме стручног 

оспособљавања примјењиваће се прописи којима се регу-
лишу права и обавезе приправника у органу, односно јав-
ном предузећу и јавној установи.

IV
Влада Републике Српске ће обезбиједити додатна фи-

нансијска средства за ове намјене.

V
Задужују се републички органи управе, јавна предузећа 

и јавне установе да о реализацији ове одлуке обавијесте 
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образо-
вање и информационо друштво.

VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-760/19 Предсједник
21. марта 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08) и члана 76. став 8. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), Вла-
да Републике Српске, на 13. сједници, одржаној 21.3.2019. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ АКОНТАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА НЕРАЗВИЈЕНИМ И ИЗРАЗИТО 
НЕРАЗВИЈЕНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

I
Овом одлуком одобрава се исплата аконтације финан-

сијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним 
јединицама локалне самоуправе у износу од 500.000,00 КМ.




