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ПРИЛОГ
(За потрошача)                                                                                                                                                                 Редни број:

Попуњава подносилац рекламације 
Име и презиме купца 
Адреса:
Контакт телефон/e-mail:
Датум: 

Начин рјешавања рекламације (по захтјеву и избору потрошача)
□

Поправка
□

Замјена
□

Поврат новца
□

Снижење цијене
Опис недостатка:

Приложени документи:
Примједба:                                                                                                                                                                     (попуњава трговац)

(уписати садржај усменог договора, а у случају накнадног одговора, кратак садржај, те број и датум акта)

М. П.

---------------------------------------------                                                                                                        -----------------------------------------------
        Одговорно лице трговца                                                                                                                                         Потрошач
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На основу чланa 124. став 5. Закона о заштити потро-

шача у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 63/14) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/09, 80/10, 24/12 и 121/12), министар 
трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЈЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА ЗА РАД УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА

Члан 1.
У Правилнику о критеријумима за расподјелу финан-

сијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 33/12) у чла-
ну 2. додаје се став 3, који гласи:

“(3) Право на учешће у расподјели намјенских средста-
ва из буџета Републике Српске имају удружења уписана у 
Евиденцију која се води у Министарству.”.

Члан 2.
У члану 6. у ставу 1. у тачки б) ријечи: “претходни пе-

риод, осим у случајевима када подносиоца Пријаве није 
финансирало Министарство, у години која претходи годи-

ни подношења пријаве и” замјењују се ријечима: “претход-
ну годину и”.

Члан 3.
У члану 11. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Као инструмент обезбјеђења поврата средстава у 

случају неиспуњења уговорених обавеза, Министарство 
може уговорити обавезу да удружење достави бланко пот-
писану и овјерену мјеницу, са потписаном мјеничном изја-
вом.”.

Члан 4.
У члану 12. у ставу 1. Прилог 2. замјењује се новим 

Прилогом 2, који чини саставни дио овог правилника.
Став 7. мијења се и гласи:
“(7) Извјештај о утрошку средстава за финансирање 

активности удружења из члана 4. став 1. т. а) и б) овог пра-
вилника доставља се најкасније до 31. јануара наредне го-
дине.”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14/01-3743/15
21. децембра 2015. године Министар,
Бања Лука                               Мр Предраг Глухаковић, с.р.

Прилог број 2. мијења се и гласи:
Прилог број 2.

ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Назив корисника 
Број и датум уговора 
Назив пројекта
Вриједност пројекта по уговору

Извјештај о резултатима пројекта (опис)

Финансијски извјештај по буџетским ставкама

Р. бр. Буџетске ставке
Износ

Планирано (1)
Остварено

(2)
Одступање

((1-2)/1)*100
1.
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1.1
1.2
.....

2.
2.1
2.2
....

3.
....
....

....
УКУПНО:
Приложити копије фактура или одговарајућих рачуна, односно другог одговарајућег доказа о утрошку средстава, пратећи буџетске 
ставке.

Датум подношења извјештаја:                                                             М. П.                                                          Потпис одговорног лица:
__________________________                                                                                                                              ________________________
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На основу члана 124. став (3) Закона о заштити потро-

шача у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12 и 63/14) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/09, 80/10, 24/12 и 121/12), министар 
трговине и туризма  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ОБЛИКУ, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ 
УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржају и начину вођења еви-

денције удружења за заштиту потрошача (“Службени гла-

сник Републике Српске”, брoj 44/12) у члану 6. у тачки б) 
послије ријечи: “завршних рачуна” ријеч: “и” брише се и 
додаје се запета.

У тачки в) послије ријечи: “Министарство” додају се 
ријеч: “и” и нова тачка г), која гласи:

“г) достављају полугодишњи извјештај о приговорима 
потрошача на обрасцу који се налази у Прилогу број 1 овог 
правилника и чини његов саставни дио, у року од 30 дана 
од дана истека периода на који се односи”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14/01-3855/15
15. децембра 2015. године Министар,
Бања Лука                               Мр Предраг Глухаковић, с.р.

Прилог број 1
ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИГОВОРИМА ПОТРОШАЧА ЗА ПЕРИОД:      / 20    год.

Назив 
удружења:

Овлашћено 
лице:

I – Заштита безбједности живота и здравља становништва
(Област заштите потрошача – од главе II до главе XIV из Закона о заштити потрошача у РС)

Р. бр Дат. 
пријаве

Подаци о пот-
рошачу (име и 
през., мјесто)

Контакт 
тел., e-mail Кратак опис приговора Кратак опис савјета/

поступања
Резултат

Р НР УП

1

2

3

...

Укупно за област I:

II – Обављање трговачке дјелатности у складу са добрим пословним обичајима

1

2

3

...

Укупно за област II:

.....

Укупно за све области:
* Р – ријешено  НР – неријешено  УП – у процедури


