«Члановима 28-32. Правилника о минимално-техничким условима у погледу пословног
простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности
(''Службени гласник Републике Српске'', број 84/07, 90/07, 07/12 и 12/13) ближе су одређени
услови и начини прометовања на мало нафтних деривата.
Што се тиче опремљености бензинске пумпне станице, чланом 29. истог Правилника
прописано је да:

(1) Бензинска пумпна станица мора бити опремљена:
а) непокретним положеним цилиндричним резервоарима који морају имати важеће табеле
запремине,
б) уређајима за истакање горива са електронско-дигиталном контролом количине
источеног горива и финансијске вриједности горива,
в) електронским мјерним системом за контролу количине запримљеног и источеног горива
и тренутном стању залиха горива у резервоарима,
г) електронском опремом за обавезно аутоматско издавање рачуна купцима за сваку
куповину горива изданим у складу с прописима којима се регулише порез на додатну
вриједност,
д) електронска опрема из тачке г) мора да омогућава слање контролних дневних извјештаја
(облик и садржај контролних дневних извјештаја прописани су Правилником који уређује
начин евидентирања и контролу промета на бензинским пумпним станицама путем
уграђене опреме, увезивање предвиђене опреме, обавезе сервисера и омогућавање
даљинског надзора у сврху контроле и начина одређивања и додјелу идентификационог
броја уређаја за евидентирање и контролу промета (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 18/09) и
ђ) мјерном летвом за мјерење нивоа течности у непокретним резервоарима, жигосана
важећим жигом надлежног органа овлаштеног за контролу мјерних уређаја.
(2) Уређајима из става 1. овог члана мора се обезбиједити вођење, исказивање и чување
података о примљеном и изданом гориву за : сваку појединачну промјену, збирно на
нивоу дневног, мјесечног и годишњег промета, по потреби промета за одређени слободно
задани период, те чување тих података, као и достављање дневних извјештаја надлежним
органима путем електронске поште (Интернет).
(3) Субјекти који врше промет горива из члана 28. став 1. овог правилника и осталих
производа и услуга на мало обавезни су да на изграђеним бензинским пумпним
станицама опрему из става 1. овог члана инсталирају и увежу на начин предвиђен
Правилником који уређује начин евидентирања и контролу промета на бензинским
пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивање предвиђене опреме, обавезе
сервисера и омогућавање даљинског надзора у сврху контроле и начина одређивања и
додјеле идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета.
(4) Субјекти који врше снабдијевање пловних објеката течним нафтним горивима за погон
бродских мотора, снабдијевање могу вршити путем цистерне са уграђеним мјерним
уређајем за утврђивање количине источеног горива које мора верификовати (прегледати и
жигосати) надлежни орган овлаштен за контролу мјерних уређаја''.

Чланом 31. Правилника прописано је да: ''Пословни простор бензинске пумпне станице мора
имати санитарни чвор за запослено особље, као и за потребе купаца и то посебно за мушкарце,
посебно за жене''.»

