
ОД Л У К У

I

За потпредсједника Владе Републике Српске изабрана је
Нада Тешановић, министар породице, омладине и спорта.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1097/12 Предсједник
17. јула 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1500

На основу члана 70. став 1. тачка 8. и члана 92. допу-
њеног Амандманом LXXXIV Устава Републике Српске,
члана 6. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 118/08), члана 56.
став 1. тачка 5., члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Послов-
ника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 31/11), а након разматра-
ња Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна
скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници,
одржаној 17. јула 2012. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

За потпредсједника Владе Републике Српске изабран је
Јасмин Комић, министар науке и технологије.

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1098/12 Предсједник
17. јула 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.

1501

На основу члана 70. став 1. тачка 8. Устава Републике
Српске, члана 56. став 1. тачка 5., члана 182. и члана 186. ст.
1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, број 31/11), а у
вези са чланом 18. ст. 1. и 2. Закона о енергетици (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 49/09), а након разма-
трања Извјештаја Комисије за избор и именовање, Народна
скупштина Републике Српске, на Двадесетој сједници, одр-
жаној 17. јула 2012. године, донијела је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

I

За члана Регулаторне комисије за енергетику Републи-
ке Српске, на период од пет година, изабран је Љубо Гла-
мочић. 

II

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-1102/12 Предсједник
17. јула 2012. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву чла на 25. став 6. Зако на о зашти ти потро ша -
ча у Репу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 6/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/09 и 80/10), мини стар трго ви не и тури зма
д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОБЛИ КУ И САДР ЖА ЈУ КЊИ ГЕ РЕКЛА МА ЦИ ЈА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком бли же се про пи су ју облик и садр жај
Kњиге рекла ма ци ја (у даљем тек сту: Књи га) коју воде
тргов ци у про дај ном објек ту у скла ду са Зако ном о зашти ти
потро ша ча у Репу бли ци Срп ској (у даљем тек сту: Закон).

Члан 2.

(1) Књи га тре ба да има твр де кори це. 

(2) На спољ ној стра ни пред ње кори це Књи ге тре ба да
буду ути сну те рије чи: “КЊИ ГА РЕКЛА МА ЦИ ЈА”.

(3) Књи га тре ба да има нај ма ње 2 · 50 само ко пи ра ју ћих
листо ва, не рачу на ју ћи први и посљед њи лист, фор ма та А4,
који мора ју бити озна че ни ред ним бро је ви ма. 

(4) Први и посљед њи лист Kњиге, чије стра ни це нису
озна че не ред ним бро је ви ма, мора ју бити од дебљег папи ра.

(5) Први лист под истим ред ним бро јем мора бити пер -
фо ри ран, а дру ги лист мора бити без пер фо ра ци је.

Члан 3.

(1) Стра ни це Књи ге које су озна че не ред ним бро је ви ма
има ју дви је вер ти кал не коло не. 

(2) Прва коло на на стра ни ци Књи ге нази ва: “Рекла ма -
ци ја” широ ка је 10 цм, а дру га коло на нази ва: “При мјед ба”
широ ка је 5 цм.

(3) У гор њем лије вом углу прве стра ни це Књи ге која
није озна че на ред ним бро јем наво ди се назив и адре са
тргов ца.

Члан 4.

(1) На првом листу Књи ге чије стра ни це нису озна че не
ред ним бро је ви ма тре ба да буде одштам па на инструк ци ја о
коришће њу Књи ге на јед ном од јези ка кон сти ту тив них
наро да који су у слу жбе ној упо тре би у Репу бли ци Срп ској,
а она гла си:

“а) потро шач има пра во да у Књи гу упи ше рекла ма ци -
ју у слу ча ју: 

1) недо стат ка на про из во ду или услу зи, 

2) погре шно зара чу на те ције не, коли чи не и 

3) дру гих недо ста та ка про из во да, тј. када сма тра да је
оште ћен у одно су на тра же ни про из вод, одно сно доби је ну
услу гу;

б) потро шач је дужан да при ли ком попу ња ва ња рекла -
ма ци је при ло жи копи ју рачу на;

в) потро шач је дужан да рекла ма ци ју пот пи ше и наве -
де датум упи са не рекла ма ци је, те наве де сво ју пуну адре су
и кон такт-теле фон;

г) трго вац је дужан да на рекла ма ци ју потро ша ча одго -
во ри нај ка сни је у року од осам дана од дана уно ше ња
рекла ма ци је у Књи гу и

д) трго вац је дужан да потро ша чу пру жи сву потреб ну
помоћ у попу ња ва њу рекла ма ци је.”.

(2) Након одштам па не инструк ци је из ста ва 1. овог
чла на ста вља се печат тргов ца и пот пис одго вор ног лица
код тргов ца.

(3) У гор њем лије вом углу пер фо ри ра не стра ни це Књи -
ге тре ба да сто ји озна ка: “ЗА ПОТРО ША ЧА”.

Члан 5.

(1) Потро шач упи су је текст рекла ма ци је на првој сло -
бод ној пер фо ри ра ној стра ни ци у Књи зи. 

(2) Рекла ма ци ја се попу ња ва у про дај ном објек ту
тргов ца у при су ству одго вор ног лица тргов ца.

(3) Копи ја рачу на одла же се уз копи ју стра ни це која
оста је у Књи зи, а за њено чува ње одго во ран је трго вац.

Члан 6.

(1) На рекла ма ци ју потро ша ча трго вац може одго во ри -
ти и усме но. 
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(2) Ако потро шач при хва ти усме ни одго вор, тај одго -
вор ће се еви ден ти ра ти и потвр ди ти пот пи си ма тргов ца и
потро ша ча у рубри ци “При мјед ба” Књи ге.

(3) Ако се рекла ма ци ја не може рије ши ти на начин про -
пи сан ста вом 1. овог чла на, трго вац у писа ној фор ми одго -
во ра у року од осам дана од дана уно ше ња рекла ма ци је у
Књи гу.

(4) Уко ли ко трго вац посту пи у скла ду са ста вом 3. овог
чла на, у рубри ку “При мјед ба” Књи ге упи су је кра так садр -
жај одго во ра тргов ца са бро јем и дату мом допи са.

Члан 7.

(1) Књи га се води у свим про дај ним објек ти ма тргов ца.

(2) На истак ну том мје сту у про дај ном објек ту трго вац
мора ста ви ти оба вје ште ње гдје се Књи га нала зи.

Члан 8.

Трго вац чува Књи гу нај ма ње годи ну дана по исте ку
послов не годи не за коју се води Књи га.

Члан 9.

Тргов ци су оба ве зни да ускла де сво је посло ва ње са
одред ба ма овог пра вил ни ка у року од 60 дана од дана
њего вог сту па ња на сна гу.

Члан 10.

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

Број: 14-01-2585/12
9. јула 2012. годи не Министар,
Бања Лука Гора на Злат ко вић, с.р.

1503

На осно ву чла на 34. став 2. Зако на о уну тра шњем плат -
ном про ме ту (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
52/12) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич кој упра ви
(“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10 и 24/12), мини стар финан си ја  д о н о  с и

У П У Т  С Т В О  

О НАЧИ НУ И ПОСТУП КУ ИЗВР ШЕ ЊА НАЛО ГА ЗА 

ПРИ НУД НУ НАПЛА ТУ ПРЕ КО РАЧУ НА КОД 

ОВЛА ШЋЕ НИХ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА

1. Овим упут ством уре ђу ју се начин и посту пак извр -
ше ња нало га за при нуд ну напла ту пре ко рачу на послов них
субје ка та отво ре них код овла шће них орга ни за ци ја, у скла -
ду са Зако ном о уну тра шњем плат ном про ме ту (у даљем
тек сту: Закон).

2. Пре ма Зако ну, послов ни субјек ти су: при вред на дру -
штва, јав на пред у зе ћа, репу блич ки орга ни упра ве и орга ни
једи ни ца локал не само у пра ве, бан ке и дру ге финан сиј ске
орга ни за ци је, оста ли обли ци орга ни зо ва ња чије је осни ва -
ње реги стро ва но код над ле жног орга на или осно ва но зако -
ном, физич ка лица која само стал но оба вља ју реги стро ва ну
послов ну дје лат ност, као и послов не једи ни це стра ног
прав ног лица које су реги стро ва не и оба вља ју послов ну
дје лат ност у Репу бли ци Срп ској.

2.1. Нало зи за при нуд ну напла ту су нало зи за при нуд ну
напла ту закон ских оба ве за и јав них при хо да, нало зи за
напла ту хар ти ја од ври јед но сти и инстру ме на та обез бје ђе -
ња пла ћа ња, те нало зи за извр ше ње извр шних пра во сна -
жних суд ских одлу ка и дру гих извр шних испра ва (у даљем
тек сту: нало зи за при нуд ну напла ту).

3. Нало зи за при нуд ну напла ту гла се на рачун који је
послов ни субје кат одре дио као глав ни рачун.

4. Овла шће на орга ни за ци ја која води глав ни рачун
послов ног субјек та извр ша ва нало ге за при нуд ну напла ту на
терет глав ног рачу на, а у недо стат ку сред ста ва на овом рачу -
ну пре но си сред ства са свих отво ре них рачу на послов ног
субјек та у кон вер ти бил ним мар ка ма у тој овла шће ној орга -
ни за ци ји на глав ни рачун, осим сред ста ва на рачу ни ма ако

су та сред ства изу зе та од извр ше ња по Зако ну и овом упут -
ству.

5. У недо стат ку сред ста ва за пот пу но извр ше ње нало га
за при нуд ну напла ту, овла шће на орга ни за ци ја која води
глав ни рачун послов ног субјек та нало ге за при нуд ну напла -
ту извр ша ва дје ли мич но и бло ки ра све рачу не послов ног
субјек та отво ре не у тој овла шће ној орга ни за ци ји, те исто -
вре ме но упу ћу је захтјев дру гим овла шће ним орга ни за ци ја -
ма у који ма послов ни субје кат има отво ре не рачу не за бло -
ка ду свих рачу на послов ног субјек та у кон вер ти бил ним
мар ка ма и деви за ма у тим овла шће ним орга ни за ци ја ма.

5.1. Уко ли ко је овла шће на орга ни за ци ја која води глав -
ни рачун запри ми ла налог за при нуд ну напла ту посли је 15
часо ва, захтјев за бло ка ду рачу на дру гим овла шће ним
орга ни за ци ја ма упу ћу је нај ка сни је иду ћи рад ни дан.

6. Овла шће на орга ни за ци ја која води глав ни рачун
послов ног субјек та захтјев за бло ка ду рачу на послов ног
субјек та упу ћу је дру гим овла шће ним орга ни за ци ја ма елек -
трон ским путем у обли ку SWIFT пору ке МТ199, која садр -
жи три поља, у која се уно си:

1) у поље 20 – рефе рент ни број поши ља о ца;

2) у поље 21 – број из нало га за при нуд ну напла ту;

3) у поље 79 уно се се пода ци сље де ћим редо сли је дом:

- назив послов ног субјект a чији рачун се бло ки ра,

- једин стве ни иден ти фи ка ци о ни број (ЈИБ) или матич -
ни број послов ног субјек та,

- број глав ног рачу на послов ног субјек та,

- износ недо ста ју ћих сред ста ва за извр ше ње нало га за
при нуд ну напла ту,

- назив орга на или дру гог нало го дав ца при нуд не напла -
те, 

- назив и број рачу на при ма о ца сред ста ва и

- број и датум нало га за при нуд ну напла ту. 

7. Овла шће на орга ни за ци ја која води глав ни рачун
дужна је исти дан, а нај ка сни је иду ћи рад ни дан, оба ви је -
сти ти послов ног субјек та на начин пре ци зи ран уго во ром о
бло ка ди рачу на и изно су недо ста ју ћих сред ста ва за извр -
ше ње нало га за при нуд ну напла ту.

7.1. Овла шће на орга ни за ци ја из тач ке 7. овог упут ства
није одго вор на за ште ту која може наста ти послов ном
субјек ту ако бла го вре ме но не при ми оба ви јест о бло ка ди
рачу на, под усло вом да је на уго во ре ни начин оба ви је сти -
ла послов ног субјек та.

8. Дру ге овла шће не орга ни за ци је дужне су да посту пе
по захтје ву овла шће не орга ни за ци је која води глав ни рачун
послов ног субјек та и одмах по при је му SWIFT пору ке
МТ199, уко ли ко је запри мље на до кра ја рад ног вре ме на,
бло ки ра ју све рачу не послов ног субјек та који се код њих
воде, осим сред ста ва на рачу ни ма ако су та сред ства изу зе -
та од извр ше ња по Зако ну и овом упут ству, као и доста ве
пода так о бло ка ди рачу на послов ног субјек та у Једин стве -
ни реги стар рачу на послов них субје ка та у Репу бли ци Срп -
ској (у даљем тек сту: Једин стве ни реги стар), који води
Аген ци ја за посред нич ке, инфор ма тич ке и финан сиј ске
услу ге Бања Лука.

8.1. Овла шће не орга ни за ци је из тач ке 8. овог упут ства
бло ки ра ју рачу не послов ног субјек та до момен та при је ма
оба ви је сти овла шће не орга ни за ци је која води глав ни рачун
о пре стан ку бло ка де рачу на послов ног субјек та.

8.2. Овла шће не орга ни за ци је неће бло ки ра ти рачу не
јав них при хо да на које се врше упла те јав них при хо да на
име Репу бли ке Срп ске, општи на, гра до ва и фон до ва и са
којих се врши рас по дје ла на рачу не кори сни ка јав них при -
хо да и сред ства на овим рачу ни ма изу зи ма ју се од извр ше -
ња нало га за при нуд ну напла ту.

9. Послов ни субјек ти чији су рачу ни бло ки ра ни дужни
су одмах или први рад ни дан након при је ма оба ви је сти о
бло ка ди рачу на од овлашћенe организацијe која води глав ни
рачун дати нало ге за пре нос недо ста ју ћих сред ста ва за извр -
ше ње нало га за при нуд ну напла ту са бло ки ра них рачу на на
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