
“(2а) Под но си лац из чла на 3. тач ка а) у јед ној го ди ни
мо же два пу та апли ци ра ти са раз ли чи тим про јек том.”.

Члан 5.

У чла ну 7. по сли је ста ва 4. до да је се но ви став 5., ко ји
гла си:

“(5) Сред ства одо бре на за ре а ли за ци ју про јек та не мо -
гу се ко ри сти ти за на бав ку опре ме, тро шко ве ре пре зен та -
ци је, хра не и пи ћа.”.

Члан 6. 

У чла ну 10. став 3. ми је ња се и гла си:

“У са став ко ми си је име ну ју се три чла на из Ми ни стар -
ства и два спољ на чла на.”.

Члан 7.

У чла ну 13. по сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4. и 5.,
ко ји гла се:

“(4) Ор га ни за ци ја ко јој су одо бре на сред ства не мо же
се при ја ви ти на сље де ћи кон курс при је не го што за вр ши
пла ни ра не ак тив но сти фи нан си ра не од Ми ни стар ства и
до ста ви на ра тив ни из вје штај усво јен од струч не слу жбе
Ми ни стар ства.

(5) Удру же ње гра ђа на, ор га ни за ци ја или јав на уста но ва
не мо гу се при ја ви ти на кон курс за рас по дје лу ди је ла при -
хо да од ига ра на сре ћу уко ли ко ни су у пред ви ђе ном ро ку
до ста ви ли из вје штај за про је кат фи нан си ран по сред ством
дру гог јав ног кон кур са, те уко ли ко из вје штај ни је при хва -
ћен од струч не слу жбе Ми ни стар ства.”.

Члан 8.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-339/12
6. априлa 2012. го ди не Министар, 
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.

1072

На осно ву чланa 124. став 3. За ко на о за шти ти по тро -
ша ча у Ре пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 06/12) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/09 и 80/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОБ ЛИ КУ, СА ДР ЖА ЈУ И НА ЧИ НУ ВО ЂЕ ЊА 
ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ УДРУ ЖЕ ЊА ЗА ЗА ШТИ ТУ ПО ТРО ША ЧА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју об лик, са др жај
и на чин во ђе ња еви ден ци је удру же ња за за шти ту по тро ша -
ча (у да љем тек сту: Еви ден ци ја) ра ди оства ри ва ња пра ва
утвр ђе них За ко ном о за шти ти по тро ша ча у Ре пу бли ци
Срп ској (у да љем тек сту: За кон).

Члан 2.

(1) У Еви ден ци ју се упи су ју удру же ња или са ве зи за за -
шти ту по тро ша ча (у да љем тек сту: удру же ње) ко ји су осно -
ва ни у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је осни ва ње и
прав ни по ло жај удру же ња.

(2) Еви ден ци ја је јав на, во ди се у пи са ном и елек трон -
ском об ли ку и об ја вљу је се на ин тер нет стра ни ци Ми ни -
стар ства.

Члан 3. 

(1) Упис у Еви ден ци ју вр ши се на осно ву при ја ве ко ју
удру же ње под но си Ми ни стар ству тр го ви не и ту ри зма (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство).

(2) При ја ва за упис са др жи:

а) на зив удру же ња,

б) сје ди ште удру же ња,

в) број те ле фо на, адре су елек трон ске по ште и ин тер нет
пре зен та ци је и

г) рад но ври је ме удру же ња.

Члан 4. 

Уз при ја ву за упис удру же ње при ла же: 

а) овје ре ну ко пи ју рје ше ња о упи су у суд ски ре ги стар,

б) осни вач ки акт и ста тут удру же ња,

в) до каз о прав ном осно ву ко ри ште ња по слов ног про -
сто ра,

г) овје ре ну ко пи ју увје ре ња По ре ске упра ве Ре пу бли ке
Срп ске о од ре ђи ва њу по ре ског је дин стве ног иден ти фи ка -
ци о ног бро ја (ЈИБ број),

д) овје ре ну и пот пи са ну из ја ву од овла шће ног ли ца
удру же ња, о не за ви сно сти од тр го ва ца, уво зни ка, про из во -
ђа ча или да ва ла ца услу га (у да љем тек сту: тр го вац) у по -
гле ду сти ца ња фи нан сиј ских сред ста ва за рад удру же ња, 

ђ) спи сак чла но ва удру же ња са пот пи си ма, овје рен и
пот пи сан од овла шће ног ли ца удру же ња и

ж) го ди шњи из вје штај о ак тив но сти ма и ре зул та ти ма
удру же ња у обла сти за шти те по тро ша ча са фи нан сиј ским
из вје шта јем за го ди ну ко ја прет хо ди го ди ни у ко јој се вр -
ши упис, уко ли ко је удру же ње по сло ва ло у тој го ди ни.

Члан 5. 

(1) Еви ден ци ја, би ло да се во ди у об ли ку књи ге или у
елек трон ском об ли ку, са др жи сље де ће по дат ке о удру же -
њу:

а) ред ни број и да тум упи са удру же ња,

б) на зив и озна ку ста ту са (удру же ње или са вез),

в) сје ди ште удру же ња,

г) ма тич ни број и по ре ски иден ти фи ка ци о ни број,

д) име и пре зи ме ли ца овла шће ног за за сту па ње удру -
же ња,

ђ) број те ле фо на, адре су елек трон ске по ште и ин тер нет
пре зен та ци је удру же ња,

е) по дат ке о ре а ли зо ва ним про јек ти ма из обла сти за -
шти те по тро ша ча,

ж) вр сту и да тум про мје не по да та ка упи са них у еви ден -
ци ју и

з) да тум и број ак та на осно ву ко јег је удру же ње бри са -
но из еви ден ци је.

(2) Упис по да та ка из ста ва 1. овог чла на вр ши се по
слу жбе ној ду жно сти, на осно ву по да та ка из при ја ве за
упис у еви ден ци ју, при ло га уз при ја ву и дру гих до ка за ко -
ји са др же те по дат ке.

Члан 6.

Удру же ња ко ја су упи са на у Еви ден ци ју: 

а) оба вје шта ва ју Ми ни стар ство о свим про мје на ма по -
да та ка ко ји су на ве де ни у при ја ви или се во де у Еви ден ци -
ји, у ро ку до 30 да на од да на на стан ка про мје не,

б) до ста вља ју го ди шње из вје шта је о ак тив но сти ма и
ре зул та ти ма у обла сти за шти те по тро ша ча са фи нан сиј -
ским из вје шта јем, у ро ко ви ма про пи са ним по себ ним про -
пи си ма за пре да ју за вр шних ра чу на и

в) до ста вља ју по себ не из вје шта је о утро ше ним сред -
стви ма ко ја су им до ди је ље на ра ди оба вља ња по сло ва из
обла сти за шти те по тро ша ча или ра ди под сти ца ња ра да
удру же ња, у ро ко ви ма ко је од ре ди Ми ни стар ство. 

Члан 7. 

Ми ни стар ство ће бри са ти удру же ње из Еви ден ци је ако
у над зо ру над ра дом утвр ди да: 

а) удру же ње не рас по ла же по слов ним про сто ром на ве -
де ним у при ја ви за упис,

б) ни је омо гу ће на ствар на ко му ни ка ци ја са по тро ша чи -
ма пу тем те ле фон ског бро ја и елек трон ске адре се из при -
ја ве,
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в) ни је омо гу ћен кон такт са по тро ша чи ма у по слов ним
про сто ри ја ма удру же ња у рад ном вре ме ну из при ја ве,

г) не по сту па сход но од ред би ко ја је про пи са на чла ном
6. овог пра вил ни ка,

д) из вје шта ји ко ји се до ста вља ју Ми ни стар ству ни су
за до во ља ва ју ћи или су не тач ни, или се на дру ги на чин зло -
у по тре бља ва до ку мен та ци ја ко јом се прав да ју сред ства
одо бре на од Ми ни стар ства,

ђ) удру же ње ни је ан га жо ва но у оства ри ва њу ак тив но -
сти про пи са них чла ном 125. За ко на на за до во ља ва ју ћем
ни воу, 

е) је удру же ње бри са но из суд ског ре ги стра и

ж) на осно ву за хтје ва удру же ња.

Члан 8.

Удру же ња ре ги стро ва на при је сту па ња на сна гу овог
пра вил ни ка упи су ју се у Еви ден ци ју без под но ше ња при ја -
ве из чла на 3. овог пра вил ни ка.

Члан 9. 

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о на чи ну и усло ви ма за упис удру же ња по тро -
ша ча у ре ги стар (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
бр. 38/08 и 40/11).

Члан 10. 

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-869/12
26. априла 2012. го ди не Ми нистар,
Бања Лука Го ра на Злат ко вић, с.р.

Цен трал нa бан кa Бо сне и Хер це го ви не

На осно ву чла на 2. ста в 3. тач кa х, чла на 7. тач ка е, чла -
на 39. и чла на 42. За ко на о Цен трал ној бан ци Бо сне и Хер -
це го ви не (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 1/97, 29/02, 13/03,
14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), у скла ду с По ли ти ком из ра де го -
то вог нов ца - кон вер ти бил не мар ке, 100-УВ број: 78/10, од
26. ма ја 2010. го ди не, Управ ни од бор Цен трал не бан ке Бо -
сне и Хер це го ви не, на 4. сјед ни ци од 26. апри ла 2012. го -
ди не,  д о  н и о ј е

ОД  Л У  К У

О ПУ ШТА ЊУ У ОП ТИ ЦАЈ НОВ ЧА НИ ЦА 
КОН ВЕР ТИ БИЛ НЕ МАР КЕ АПО Е НА 10, 20, 50 И 100 

КОН ВЕР ТИ БИЛ НИХ МА РА КА

Члан 1.

Цен трал на бан ка Бо сне и Хер це го ви не штам па ла је
нов ча ни це кон вер ти бил них ма ра ка (у да љем тек сту: КМ) у
апо е ни ма од 10 КМ, 20 КМ, 50 КМ и 100 КМ, у скла ду с
Од лу ком Цен трал не бан ке Бо сне и Хер це го ви не, 100-УВ
број: 140/11, од 27. апри ла 2011. го ди не.

Члан 2.

Нов ча ни це КМ из чла на 1. ове од лу ке има ју основ на
оби љеж ја и ди зајн у све му утвр ђе на Од лу ком о основ ним
оби љеж ји ма и ди зај ну нов ча ни ца кон вер ти бил не мар ке
апо е на 10, 20, 50 и 100 кон вер ти бил них ма ра ка (“Слу жбе -
ни гла сник БиХ”, број 22/11). 

Члан 3.

Нов ча ни це КМ из прет ход ног чла на ове од лу ке штам -
па не су с го ди ном из да ња: “2012”, у вер зи ји Фе де ра ци је
Бо сне и Хер це го ви не и вер зи ји Ре пу бли ке Срп ске.

Члан 4.

Обје вер зи је нов ча ни ца КМ из ове од лу ке су, по За ко ну
о Цен трал ној бан ци Бо сне и Хер це го ви не, рав но прав не и
све јав не и при ват не ин сти ту ци је и уста но ве, прав на и фи -
зич ка ли ца оба ве зна су их при хва ти ти у њи хо вој но ми нал -
ној ври јед но сти као за кон ско сред ство пла ћа ња ка да им се

по ну де у го то вин ским тран сак ци ја ма, од но сно у по рав на -
њу и пла ћа њу би ло ко јих оба ве за пре ма њи ма, на ци је лој
те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви не. 

Члан 5.

По чев од 1. ју на 2012. го ди не Цен трал на бан ка Бо сне и
Хер це го ви не ће, пре ко Цен трал не канцеларије, глав них је -
ди ни ца и фи ли ја ла, нов ча ни це из ове од лу ке пу шта ти у оп -
ти цај сук це сив но, у скла ду с ин вен ту ром за ли ха нов ча ни -
ца и пла ном из да ва ња нов ча ни ца у оп ти ца ју. 

Члан 6.

Нов ча ни це КМ у оп ти ца ју чи ја су основ на оби љеж ја и
ди зајн утвр ђе ни Од лу ком о из да ва њу и пу шта њу у оп ти цај
нов ча ни ца кон вер ти бил не мар ке (“Слу жбе ни гла сник
БиХ”, број 10/98) и да ље пред ста вља ју за кон ско сред ство
пла ћа ња у Бо сни и Хер це го ви ни.

Члан 7.

Ова од лу ка сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња у “Слу -
жбе ном гла сни ку БиХ”, а об ја ви ће се и у “Слу жбе ним но -
ви на ма Фе де ра ци је БиХ”, “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли -
ке Срп ске” и “Слу жбе ном гла сни ку Брч ко Ди стрик та
БиХ”. 

Пред сје да ва ју ћи
Управ ног од бо ра

100-УВ број: 52/12 Цен трал не бан ке БиХ,
26. априла 2012. го ди не гу вер нер
Сарајево Др Ке мал Ко за рић, с.р.

Државна регулаторна комисија за

електричну енергију

На осно ву чла на 4.8. За ко на о пре но су, ре гу ла то ру и
опе ра то ру си сте ма елек трич не енер ги је у Бо сни и Хер це -
го ви ни (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и
1/11) и чл. 6. и 7. Пра вил ни ка о та риф ном по ступ ку (“Слу -
жбе ни гла сник БиХ”, број 44/05), рје ша ва ју ћи по за хтје ву
“Не за ви сног опе ра то ра си сте ма у Бо сни и Хер це го ви ни”,
број 34/11, од 28. ок то бра 2011. го ди не, на сјед ни ци Др жав -
не ре гу ла тор не ко ми си је за елек трич ну енер ги ју одр жа ној
26. апри ла 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  т а  ј е  

ОД  Л У  К А
1. “Не за ви сном опе ра то ру си сте ма у Бо сни и Хер це го -

ви ни” од ре ђу је се по треб ни го ди шњи при ход за 2012. го ди -
ну у из но су од 6.210.696 КМ и утвр ђу је та ри фа за рад у
изно су од 0,0514 пфенига/kWh.

2. Та ри фу из тач ке 1. ове од лу ке пла ћа ју куп ци ко ји
пре у зи ма ју елек трич ну енер ги ју са мре же пре но са.

3. Та ри фа од ре ђе на овом од лу ком ко ри сти се при ли ком
од ре ђи ва ња та ри фа/ци је на за крај ње куп це, пре ма струк ту -
ри та риф них еле ме на та у окви ру по је ди них ка те го ри ја по -
тро шње.

4. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, a при -
мје њу је се од 1. де цем бра 2012. го ди не.

Дис по зи тив Од лу ке об ја вљу је се у “Слу жбе ном гла -
сни ку БиХ” и слу жбе ним гла си ли ма ен ти те та и Брч ко Ди -
стрик та Бо сне и Хер це го ви не. 

Број: 04-28-5-321-52/11 Пред сје да ва ју ћи 
26. апри ла 2012. го ди не Ко ми си је,
Ту зла Ни ко ла Пе јић, с.р.

На осно ву чла на 4.8. За ко на о пре но су, ре гу ла то ру и
опе ра то ру си сте ма елек трич не енер ги је у Бо сни и Хер це -
го ви ни (“Слу жбе ни гла сник БиХ”, бр. 7/02, 13/03, 76/09 и
1/11) и чл. 6. и 7. Пра вил ни ка о та риф ном по ступ ку (“Слу -
жбе ни гла сник БиХ”, број 44/05) и За кључ ка Др жав не ре -
гу ла тор не ко ми си је за елек трич ну енер ги ју, број: 04-28-
272-6/11, од 8. но вем бра 2011. го ди не, на сјед ни ци Др жав -
не ре гу ла тор не ко ми си је за елек трич ну енер ги ју, одр жа ној
26. апри ла 2012. го ди не,  д о  н и  ј е  т а  ј е  
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