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8) ако раднику не омогући враћање на рад након истека 

мировања права из радног односа или му не призна право 
на отпремнину у смислу члана 95. овог закона;

9) ако одбије да раднику врати радну књижицу и да у 
радну књижицу упише радни стаж (члан 262. став 1. овог 
закона);

10) ако не донесе и не објави правилник о унутрашњој 
организацији начин и у року прописаном у члану 270. став 
1. овог закона.

(2) Послодавац који понови прекршај из става 1. овог 
члана казниће се новчаном казном најмање у износу од 
5.000 конвертибилних марака.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код послодавца новчаном казном у износу од 
300 до 1.200 конвертибилних марака.

Члан 266.
(1) Новчаном казном у износу од 5.000 до 20.000 

конвертибилних марака казниће се за прекршај посло-
давац:

1) ако раднику млађем од 18. година одреди да ради 
ноћу, супротно члану 72. овог закона;

2) ако његовом кривицом дође до несреће на послу у 
смислу чл. 97. и 98. овог закона;

3) ако са радником примљеним на рад не закључи уго-
вор о раду или ако радника примљеног на рад не пријави на 
осигурање у смислу члана 16. овог закона;

4) ако не омогући запосленој жени да користи права у 
вези са трудноћом, порођајем и материнством, у смислу чл. 
106, 107, 108. и 112. овог закона;

5) ако не изврши одлуку суда о привременом враћању 
радника на посао у смислу члана 188. овог закона;

6) ако не изврши правоснажну одлуку суда у смислу 
члана 189. овог закона.

(2) Новчаном казном у износу од 2.000 до 7.000 конвер-
тибилних марака казниће се послодавац физичко лице за  
прекршај из става 1. тачка 3) овог члана.

(3) Послодавац који понови прекршај из става 1. овог 
члана казниће се новчаном казном најмање у износу од 
8.000 конвертибилних марака.

(4) Послодавац који понови прекршај из става 2. овог 
члана казниће се новчаном казном најмање у износу од 
4.000 конвертибилних марака.

(5) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код послодавца новчаном казном у износу од 
500 до 2.000 конвертибилних марака.

Члана 267.
Новчаном казном у износу од 50 КМ казниће се за 

прекршај лице затечено на раду код послодавца које одбије 
да на захтјев инспектора рада пружи податке о свом иден-
титету.

ГЛАВА XXII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 268.
(1) Министар ће у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу овог закона донијети прописе из чл. 35, 47, 67, 119. и 
255. овог закона.

(2) До доношења аката из става 1. овог члана примјењи-
ваће се акти који су били на снази на дан ступања на снагу 
овог закона, ако нису у супротности са овим законом.

Члан 269.
(1) Учесници у закључивању колективних уговора из 

чл. 240. и 241. овог закона ће у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу овог закона приступити преговарању ради 
закључивања колективних уговора у складу са одредбама 
овог закона.

(2) Одредбе Општег и посебних колективних уговора 
које су на снази на дан ступања на снагу овог закона и које 

нису у супротности са овим законом остају на снази до 
закључивања колективних уговора у складу са овим зако-
ном, а најдуже три мјесеца од дана ступања на снагу овог 
закона.

Члан 270.
(1) Послодавац који има у радном односу више од 15 

радника запослених на неодређено вријеме дужан је да у 
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 
донесе и на одговарајући начин објави правилник којим се 
ближе уређује унутрашња организација и систематизација 
послова и радних задатака.

(2) До доношења правилника из става 1. овог члана, 
непосредно ће се примјењивати одредбе овог закона, 
као и колективних уговора и општих аката послодав-
ца који су били на снази на дан ступања на снагу овог 
закона.

Члан 271.
Поступци за остваривање и заштиту права радника који 

су започети прије ступања на снагу овог закона окончаће се 
према прописима који су важили до дана ступања на снагу 
овог закона.

Члан 272.
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о раду (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 и 20/07).

Члан 273.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1715/15 По овлашћењу предсједника
29. децембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Др Ненад Стевандић, с.р.
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На основу члана 25. став 6. 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 И САДРЖАЈУ КЊИГЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 1.
У Правилнику о облику и садржају Књиге рекламација 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) у чла-
ну 3. став 1. мијења се и гласи:

“(1) Облик и садржај листа Књиге која је перфорирана 
и означена редним бројем налази се у Прилогу овог пра-
вилника, који чини његов саставни дио.”.

Став 2. брише се.
Став 3. постаје став 2.

Члан 2.
Књиге рекламација сачињене и штампане у складу 

са Правилником о облику и садржају Књиге рекламација 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 71/12) могу 
се користити до 31. децембра 2016. године.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14/01-3695/15
21. децембра 2015. године Министар,
Бања Лука                               Мр Предраг Глухаковић, с.р.
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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.




