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Члан 13.
Подаци о трговцима који обављају шпедитерске услуге 

који се уносе у Евиденцију односе се на:
1) пословно име трговца,
2) сједиште трговца,
3) назив и сједиште пословне јединице трговца, ако дје-

латност обавља у пословној јединици,
4) мјесто обављања трговинске дјелатности,
5) број и датум рјешења којим је одобрено трговцу пру-

жање шпедитерских услуга, 
6) контакт информације (број телефона и факса, адреса 

електронске поште трговца), 
7) број и датум рјешења којим је трговцу утврђен пре-

станак обављања дјелатности пружање шпедитерских 
услуга.

Члан 14.
Подаци о физичким лицима која обављају шпедитерске 

послове који се уносе у Евиденцију односе се на:
1) личне податке физичког лица ком се одобрава оба-

вљање шпедитерских послова (име, презиме, датум и мје-
сто рођења, адреса),

2) број и датум издатог увјерења о положеном стручном 
испиту за обављање шпедитeрских послова, 

3) контакт информације (број телефона, адреса елек-
тронске поште физичког лица).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-2216/2020
30. јулa 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

1565
На основу чланa 124. став 3. Закона о заштити потро-

шача у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 6/12, 63/14 и 18/17) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 115/18), министар трговине и туризма, 27. јула 
2020. године,  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”, бр. 44/12 и 1/16) члан 2. мијења 
се и гласи: 

“(1) Савез за заштиту потрошача може се уписати у 
Евиденцију ако га чине најмање три удружења за заштиту 
потрошача. 

(2) У Евиденцију се уписују удружења за заштиту по-
трошача или савези за заштиту потрошача (у даљем тексту: 
удружење) који су основани у складу са законом којим се 
уређују оснивање и правни положај удружења.

(3) Евиденција је јавна, води се у писаном и електрон-
ском облику и објављује се на интернет страници Мини-
старства трговине и туризма (у даљем тексту: Министар-
ство).”.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “трговине и туризма (у 

даљем тексту: Министарство)” бришу се. 

У ставу 2. тачка г) мијења се и гласи: “радно вријеме 
удружења, најмање четири дана у седмици, три сата днев-
но.”.

Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
“Уз пријаву за упис удружење прилаже:
а) овјерену копију рјешења о упису у судски регистар,
б) оснивачки акт и статут удружења,
в) доказ о правном основу коришћења пословног про-

стора и посједовање канцеларијске опреме и савремених 
средстава комуникације, као што су телефон и интернет,

г) овјерену копију увјерења Пореске управе Републике 
Српске о одређивању пореског јединственог идентифика-
ционог броја (ЈИБ број),

д) овјерену и потписану изјаву од овлашћеног лица 
удружења о независности од трговаца, увозника, про-
извођача или давалаца услуга (у даљем тексту: трговац) 
у погледу стицања финансијских средстава за рад удру-
жења,

ђ) списак чланова удружења са потписима, овјерен и 
потписан од овлашћеног лица удружења,

е) годишњи извјештај о активностима и резултатима 
удружења у области заштите потрошача са финансијским 
извјештајем за годину која претходи години у којој се врши 
упис ако је удружење пословало у тој години,

ж) дипломе, сертификате, потврде или друге докумен-
те за чланове удружења који га заступају и представљају, 
којим се доказује посједовање стручности, искуства, знања 
и вјештина за обављање дјелатности у области заштите по-
трошача.”.

Члан 4.
У члану 5. у ставу 1. у тачки в) послије ријечи: “удруже-

ња” додају се ријечи: “и радно вријеме”.

Члан 5.
У члану 6. у тачки г) послије ријечи: “односи” тачка се 

замјењује запетом и додаје се нова тачка д), која гласи: 
“д) достављају посебне извјештаје о средствима која 

удружења обезбјеђују из других извора у сврхе заштите по-
трошача, поред средстава Министарства, у року од 30 дана 
од добијања тих средстава.”.

Члан 6.
У члану 7. у тачки ђ) послије ријечи: “Закона” додају се 

ријечи: “или не учествује редовно у активностима у орга-
низацији или по позиву Министарства”.

У тачки е) брише се ријеч: “и” и додаје се запета.
У тачки ж) послије ријечи: “удружења” тачка се замје-

њује запетом и додаје се нова тачка з), која гласи:
“з) активност удружења која по обиму и/или квалитету, 

и/или стручности у поступању са приговорима, као и у вези 
са пружањем информација, савјета и правне помоћи потро-
шачима, по процјени Министарства, не оправдава финан-
сирање из намјенских средстава.”.

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.06-020-2265/20
30. јулa 2020. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.

1566
Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопри-
вреди (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 




