
837

На осно ву чланa 124. став 5. 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 6/12) 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 КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ МА ЗА РАС ПО ДЈЕ ЛУ 
ФИ НАН СИЈ СКИХ СРЕД СТА ВА ЗА РАД УДРУ ЖЕ ЊА 

ЗА ЗА ШТИ ТУ ПО ТРО ША ЧА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се кри те ри ју ми за
расподjeлу фи нан сиј ских сред ста ва за рад удру же ња за за -
шти ту по тро ша ча, усло ви ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју ко ри -
сни ци сред ста ва за фи нан си ра ње по сло ва, свр ха и на чин
ис пла те фи нан сиј ских сред ста ва (у да љем тек сту: сред -
ства), на чин кон тро ле на мјен ског тро ше ња сред ста ва, као и
на чин оба вје шта ва ња јав но сти о ре зул та ти ма по ступ ка за
фи нан си ра ње по сло ва из обла сти за шти те по тро ша ча.

Члан 2.

(1) Циљ фи нан си ра ња ак тив но сти из чла на 1. овог пра -
вил ни ка је уна пре ђи ва ње и раз вој за шти те по тро ша ча у Ре -
пу бли ци Срп ској кроз по др шку у фи нан си ра њу по сло ва
ко је ре а ли зу ју удру же ња по тро ша ча или њи хо ви са ве зи (у
да љем тек сту: удру же ња).

(2) Сред ства за рад удру же ња пла ни ра ју се и обез бје ђу -
ју у бу џе ту Ре пу бли ке Срп ске у окви ру бу џет ских сред ста -
ва ко јим рас по ла же Ми ни стар ство тр го ви не и ту ри зма (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 3.

Фи нан си ра ње по сло ва из обла сти за шти те по тро ша ча
под ра зу ми је ва до дје лу сред ста ва за рад удру же ња у ци љу
ин фор ми са ња по тро ша ча о пра ви ма и на чи ну њи хо вог
оства ри ва ња, као и рје ша ва ње дру гих пи та ња од зна ча ја за
за шти ту ин те ре са по тро ша ча про пи са 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) и дру гим про пи си ма.

Члан 4.

Сред ства за рад удру же ња мо гу ко ри сти ти за:

а) фи нан си ра ње план ских ак тив но сти удру же ња, као
што су: ор га ни за ци ја или уче шће на се ми на ри ма, штам па -
ње бро шу ра, про мо тив ног ма те ри ја ла, ле та ка, ча со пи са и
дру гих са др жа ја на раз ли чи тим ме ди ји ма ра ди про мо ци је
пра ва по тро ша ча; ор га ни за ци ја или уче шће на еду ка ци ја -
ма; по др шка ор га ни за ци ји или уче шћу на ре ги о нал ним
ску по ви ма и фи нан си ра ње дру гих про грам ских ак тив но -
сти и ци ље ва про пи са них За ко ном;

б) су фи нан си ра ње ма те ри јал них тро шко ва за рад удру -
же ња, као што су: тро шко ви стру је, во де, гри ја ња, по штан -
ске услу ге, услу ге ин тер не та, те ле фон ске услу ге, тро шко -
ви за ку па по слов них про сто ри ја за рад удру же ња, тро шко -
ви нај ма опре ме или про сто ра за пре зен та ци ју или спро во -
ђе ње про је ка та, бан кар ски тро шко ви, књи го вод стве не
услу ге, гра фич ке услу ге, тро шко ви кан це ла риј ског ма те ри -
ја ла, на бав ка струч не ли те ра ту ре, ча со пи са, пут ни тро шко -
ви и оста ли ма те ри јал ни тро шко ви ко ји су у ве зи са оства -
ри ва њем про грам ских ак тив но сти и ци ље ва удру же ња или
са ве за и

в) фи нан си ра ње про је ка та у обла сти за шти те по тро ша -
ча, и то за по кри ће тро шко ва ко ји су нео п ход ни за њи хо ву
ре а ли за ци ју, као што су:

1) штам па ње бес плат них ин фор ма тив них ле та ка, бро -
шу ра и оста лих про па ганд них и еду ка тив них ма те ри ја ла,

2) ор га ни зо ва ње струч них са вје то ва ња, се ми на ра, ску -
по ва, ра ди о ни ца, окру глих сто ло ва,

3) уче шће у ра дио и ТВ еми си ја ма на ак ту ел не те ме за -
шти те по тро ша ча,

4) на бав ка нео п ход не опре ме пред ви ђе не про јек том,

5) су фи нан си ра ње ре жиј ских и оста лих тро шко ва на -
ста лих у ве зи са ре а ли за ци јом про јек та,

6) на кна де на осно ву уго во ра о дје лу, уго во ра о ра ду,
аутор ских хо но ра ра за ли ца ан га жо ва на на про јек ту и

7) оста ли тро шко ви ко ји су у не по сред ној ве зи са ре -
али за ци јом про јек та. 

Члан 5.

(1) Сред ства на ми је ње на за фи нан си ра ње про је ка та из
обла сти за шти те по тро ша ча до дје љу ју се удру же њи ма на
осно ву јав ног кон кур са (у да љем тек сту: Кон курс).

(2) Кон курс се об ја вљу је на ин тер нет стра ни ци Ми ни -
стар ства. 

(3) Кон кур сом се бли же утвр ђу ју про јект не ак тив но сти
за ко је се до дје љу ју сред ства, те утвр ђу ју по себ ни кри те -
ри ју ми за фи нан си ра ње про је ка та.

(4) Кон курс са др жи:

а) прав ни основ за из во ђе ње Кон кур са,

б) област за шти те по тро ша ча ко ја је пред мет фи нан си -
ра ња (пред мет Кон кур са),

в) из нос сред ста ва за фи нан си ра ње или су фи нан си ра -
ње про јек та,

г) фор му и рок за под но ше ње при ја ве за до дје лу сред -
ста ва за фи нан си ра ње про је ка та, 

д) спи сак нео п ход не до ку мен та ци је за уче ство ва ње на
Кон кур су, 

ђ) рок у ко јем ће под но си о ци При ја ве би ти оба ви је ште -
ни о из бо ру про је ка та за фи нан си ра ње и

е) дру ге по дат ке бит не за пот пу ну ин фор ми са ност и
одлу чи ва ње о из бо ру ко ри сни ка сред ста ва. 

(5) За уче ство ва ње на Кон кур су удру же ња до ста вља ју
Ми ни стар ству при ја ву за до дје лу сред ста ва за фи нан си ра -
ње про је ка та (у да љем тек сту: При ја ва).

(6) При ја ва се до ста вља на про пи са ном обра сцу, ко ји
се на ла зи у При ло гу 1, ко ји је са став ни дио овог пра вил ни -
ка. 

Члан 6.

(1) Уз При ја ву, удру же ња до ста вља ју Ми ни стар ству
сље де ћа до ку мен та: 

а) до каз о из ми ре ним по ре ским оба ве за ма и до при но -
си ма у прет ход ној го ди ни, 

б) из ја ву да је Ми ни стар ству до ста вљен из вје штај о
утро шку сред ста ва ко ја су до ди је ље на на осно ву чла на 4.
овог пра вил ни ка за прет ход ни пе ри од, осим у слу ча је ви ма
ка да под но си о ца При ја ве ни је фи нан си ра ло Ми ни стар -
ство, у го ди ни ко ја прет хо ди го ди ни под но ше ња При ја ве и

в) при је длог про јек та за фи нан си ра ње.

(2) Са др жај при је дло га про јек та за фи нан си ра ње из ста -
ва 1. тач ка в) овог чла на пре ци зи ра ће се у тек сту Кон кур са.

Члан 7.

(1) За спро во ђе ње по ступ ка по рас пи са ном Кон кур су
име ну је се Ко ми си ја за вред но ва ње про је ка та (у да љем
тек сту: Ко ми си ја).

(2) Ко ми си ја се са сто ји од три чла на, ко ји се име ну ју из
ре да за по сле них у Ми ни стар ству. 

(3) За да так Ко ми си је је да, на кон за тва ра ња Кон кур са,
у скла ду са утвр ђе ним усло ви ма и кри те ри ју ми ма из овог
пра вил ни ка, раз мо три до ста вље не при ја ве, оци је ни ис пу -
ње но сти фор мал но-прав них усло ва за уче ство ва ње на Кон -
кур су, спро ве де по сту пак вред но ва ња пот пу них, уред них и
бла го вре ме них при ја ва, ран ги ра уче сни ка Кон кур са на
осно ву кри те ри ју ма из овог пра вил ни ка и са чи ни при је -
длог ранг-ли сте уче сни ка Кон кур са.

(4) Ко ми си ја до но си Пра ви ла бо до ва ња, ко ји ма се бли -
же уре ђу ју усло ви за вред но ва ње про је ка та.

(5) Пра ви ла бо до ва ња се об ја вљу ју на ин тер нет стра -
ни ци Ми ни стар ства.

42 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 33 11.04.2012.



(6) Ко ми си ја об ја вљу је ре зул та те Кон кур са на ин тер нет
стра ни ци Ми ни стар ства.

Члан 8.

У по ступ ку вред но ва ња про јект ног при је дло га Ко ми -
си ја се ру ко во ди сље де ћим кри те ри ју ми ма:

а) кри те ри јум пре ци зног де фи ни са ња про бле ма и на чи -
на ње го вог рје ша ва ња у про јект ном при је дло гу,

б) кри те ри јум из во дљи во сти крај њих ци ље ва про јек та,
са кон крет ним ути ца јем и ви дљи вим ре зул та ти ма,

в) кри те ри јум пре ци зног де фи ни са ња циљ не гру пе и
ко ри сни ка про јек та,

г) кри те ри јум спо соб но сти под но си о ца при је дло га за
до дје лу нов ча них сред ста ва (по сје до ва ње ис ку ства у во ђе -
њу слич них про је ка та),

д) кри те ри јум фи нан сиј ске из во дљи во сти про јек та са
тач но на зна че ним глав ним став ка ма бу џе та ко је су ба зи ра -
не на пред ло же ним ак тив но сти ма,

ђ) кри те ри јум “одр жи во сти про јек та”, од но сно мо гућ -
но сти при мје не про јек та,

е) кри те ри ју ми ком пе тент но сти ли ца ко ја су укљу че на
у про је кат и

ж) кри те ри јум еви ден ти ра ног бро ја чла но ва у удру же њу.

Члан 9.

(1) На кон окон ча ног по ступ ка про цје не и вред но ва ња
оправ да но сти фи нан си ра ња про је ка та Ко ми си ја са чи ња ва
ранг-ли сту про је ка та и до ста вља је ми ни стру тр го ви не и
ту ри зма.

(2) Ис пла та сред ста ва за одо бре не про јек те вр ши се на
осно ву уго во ра о фи нан си ра њу про јек та, ко јим се ре гу ли -
шу ме ђу соб на пра ва и оба ве зе из ме ђу Ми ни стар ства и
удру же ња.

(3) Уго во ром о фи нан си ра њу про јек та утвр ђу ју се
износ одо бре них сред ста ва, ди на ми ка до дје ле сред ста ва,
усло ви и на чин ко ри шће ња сред ста ва, на чин кон тро ле на -
мјен ског ко ри шће ња сред ста ва, те уре ђу ју оста ла пра ва и
оба ве зе уго вор них стра на.

Члан 10.

Ми ни стар ство ће од би ти фи нан си ра ње про јек та ко ји
не ис пу ња ва усло ве за фи нан си ра ње у скла ду са овим пра -
вил ни ком и уко ли ко Ко ми си ја у по ступ ку про цје не и вред -
но ва ња оправ да но сти фи нан си ра ња про је ка та утвр ди да:

а) ре а ли за ци ја про јек та не до при но си уна пре ђе њу за -
шти те пра ва по тро ша ча, од но сно уко ли ко се про је кат не
мо же про ци је ни ти и вред но ва ти,

б) је спор на из во дљи вост ула га ња сред ста ва за фи нан -
си ра ње про јек та, 

в) се не мо гу оче ки ва ти по зи тив ни ефек ти од фи нан си -
ра ња про јек та и

г) по сто је дру ги раз ло зи због ко јих Ко ми си ја сма тра да
ни је оправ да но фи нан си ра ње про јек та.

Члан 11.

(1) Удру же ња су оба ве зна да на мјен ски ко ри сте до ди је -
ље на сред ства.

(2) Ми ни стар ство пра ти ди на ми ку ре а ли за ци је уго во ра.

Члан 12.

(1) Удру же ње до ста вља Ми ни стар ству из вје штај о
утро шку сред ста ва на обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу 2,
ко ји је са став ни дио овог пра вил ни ка.

(2) Из вје штај о утро шку сред ста ва са сто ји се од из вје -
шта ја о ре зул та ти ма про јек та и фи нан сиј ског из вје шта ја.

(3) Из вје штај о ре зул та ти ма про јек та са др жи кра так
извје штај о то ку про јек та и опис ре а ли зо ва них ци ље ва
про јек та.

(4) Фи нан сиј ски из вје штај о утро шку сред ста ва са др -
жи пре глед упо тре бе и утро ше но сти фи нан сиј ских сред -
ста ва, све тро шко ве на ста ле у пе ри о ду тра ја ња про јек та,
као и укуп ни из нос до ди је ље них сред ста ва уз оба ве зно
при ла га ње до ка зних сред ста ва, што укљу чу је:

а) из вје штај по бу џет ским став ка ма и 

б) ко пи ју фи скал ног ра чу на, од но сно дру ги од го ва ра ју -
ћи до каз о утро шку сред ста ва, уко ли ко пре ма по себ ном за -
ко ну из обла сти фи ска ли за ци је не по сто ји оба ве за из да ва -
ња фи скал ног ра чу на.

(5) Из вје штај о утро шку сред ста ва мо ра пот пи са ти ли -
це од го вор но за за сту па ње удру же ња.

(6) Из вје штај о утро шку сред ста ва до ста вља се Ми ни -
стар ству у ро ку про пи са ним уго во ром о фи нан си ра њу про -
јек та.

(7) Ин тер ни ре ви зор Ми ни стар ства раз ма тра из вје штај
о утро шку сред ста ва и да је ми шље ње о ње го вом усва ја њу.

Члан 13.

Уко ли ко удру же ње не на мјен ски утро ши сред ства или
под не се не за до во ља ва ју ћи из вје штај о утро шку сред ста ва,
од но сно ако бла го вре ме но не под не се из вје штај о утро шку
сред ста ва, ду жно је да вра ти до ди је ље на фи нан сиј ска сред -
ства за јед но са при па да ју ћом за кон ском за те зном ка ма том
и да на док на ди на не се ну ште ту.

Члан 14.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за из бор удру же ња по тро ша -
ча ко јим се до дје љу ју нов ча на сред ства за оба вља ње по -
сло ва из обла сти за шти те по тро ша ча (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 38/08, 71/10 и 40/11).

Члан 15.

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: 14-01-672/12
19. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Го ра на Злат ко вић, с.р.
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