Чланом 5. став (1) Закона о трговини („Службени гласник Републике Српске“, бр. 06/07, 52/11 и
67/13) прописано је да за рад трговине морају бити обезбијеђени пословни простор, уређаји и
опрема. Ставом (2) истог члана прописано је да пословни простор из става 1. овог члана
представља просторије изграђене у складу са урбанистичко-грађевинским прописима, а што
утврђује надлежни орган рјешењем о употребној дозволи. Ставом (3) истог члана прописано је да
трговац организован као привредно друштво може да отпочне обављање дјелатности, да обавља
дјелатности и да мијења услове њеног обављања када се код регистарског суда региструје за
обављање трговинске дјелатности у складу са законом који уређује регистрацију пословних
субјеката, осим уколико овим законом није другачије прописано. Ставом (4) истог члана
прописано је да трговац организован као привредно друштво које обавља промет на велико и
мало нафтним дериватима, трговине на велико прерађевинама од дувана, услуге тржнице на
велико и штедитерске услуге, може да отпочне обављање наведених дјелатности, да обавља
дјелатности и да мијења услове њеног обављања када од Министарства добије рјешење којим му
се одобрава обављање трговинске дјелатности.
Члановима 7-33. Правилника о минимално-техничким условима у погледу пословног простора,
опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 84/07, 90/07, 07/12, 12/13, 70/13 и 11/14) прописани су
минимално-технички услови за обављање трговине на мало.
Из наведених одредби, видљиво је да привредно друштво, након уписа у судски регистар, уз
услов да је регистрован за обављање трговинске дјелатности, може да обавља исту без додатних
одобрења, осим за обављање одређених врста трговинске дјелатности (наведене у члану 5. став
(4) Закона о трговини), за које одобрење даје Министарство трговине и туризма.
На тржишту Републике Српске постоје сертификоване фискалне касе за малопродају, за
велепродају и комбиноване касе које могу да раде у оба мода. У случају да велетрговац посједује
сертификовани комбиновани уређај, онда је могуће исти користити и у велепродајном и у
малопродајном моду. Међутим, ако је фискална каса коју посједује велетрговац сертификована
само да велепродајни мод, онда у складу са Законом, ако жели да се бави и малопродајом, мора
имати и сертификовану фискалну касу за рад у малопродајном моду.

