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На основу одредбе члана 63. Статута КП „Водовод“ ад Градишка а у складу са одредбом 

члана 51. Закона о заштити потрошача, Управа предузећа доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о рјешавању рекламација потрошача 

 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови и начин рјешавања рекламација изјављених од 

стране корисника комуналних услуга. Рекламације могу да се односе на услуге које према 

корисницима врши КП „Водовод“ ад Градишка (у даљем тексту: давалац услуге). 

Члан 2. 

Корисници услуга су физичка лица, правна лица и самостални предузетници који су 

власници или корисници објеката који су прикључени на водоводну мрежу даваоца услуге 

или користе његове друге услуге. 

Члан 3. 

(1) Давалац услуге је дужан да за испручену услугу изда рачун самостално или путем 

службе обједињене наплате у оквиру административне службе града Градишке. 

(2) Рачун нарочито садржи:  

1. Назив, односно име и презиме, адресу и друге податке који су значајни за 

утврђивање идентитета даваоца услуге и корисника услуге. 

2. Податке о пруженим услугама. 

3. Продајну цијену. 

4. Датум издавања рачуна. 

5. Спецификацију продајне цијене. 

(3) Рачун из става 1. овог члана може садржавати и друге податке у складу са посебним 

прописима. 

Члан 4. 

(1) Корисник услуга има право на подношење рекламација за извршене услуге у складу са 

Законом о заштити потрошача и овим Правилником. 

(2) Корисник има права поднијети рекламацију на испостављен рачун за испоруку воде  и 

на сам квалите услуге. 

Члан 5. 

Корисник услуга може поднијети рекламацију на износ рачуна у року од осам дана од 

дана достављања рачуна. 
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Корисник услуга може поднијети рекламацију на квалитет услуге у року од петнаест дана 

од дана испоручене услуге. 

Протеком рокова из става 1. и 2. oвог члана корисник губи право на рекламацију. 

Члан 6. 

Сваки корисник услуга може да изјави рекламацију писаним путем, телефоном, 

електронском поштом или лично у пословним просторијама даваоца услуге. 

Рекламација која се изјављује усмено у пословним просторијама изјављује се на 

прописаном обрасцу чији садржај утврђује директор. 

Члан 7. 

Писана рекламација треба да садржи: 

1. Име и презиме, односно назив, адресу, контакт телефон подносиоца рекламације. 

2. Име и презиме, односно назив и адресу корисника на који се односи рекламација. 

3. Разлоге због којих се рекламација улаже. 

4. Приједлог рјешења насталог проблема. 

Члан 8. 

Давалац услуге је дужан да подносиоцу рекламације изда писану потврду о њеном 

пријему или електронским путем потврди пријем рекламације, односно да саопшти 

подносиоцу под којим бројем је заведена рекламација у евиденцији рекламација. 

О рекламацијама саопштеним путем телефона саставља се службена забиљешка, а лицу 

које је поднијело рекламацију саопшатава се дјеловодни број под којим је заведена. 

Члан 9. 

Давалац услуге води евиденцију примљених рекламација. 

Евиденција се води у  дјеловодном протоколу предузећа или у електронском облику. 

Евиденција у електронском облику чува се најмање двије године. 

Члан 10. 

Евиденција о примљеним рекламацијама садржи податке о  подносиоцу и датуму пријема 

рекламације, податке о услузи, кратком опису повреде права потрошача и захтјеву из 

рекламације, датуму издавања потврде о пријему рекламације, одлуци о одговору 

потрошачу, датуму достављања те одлуке, уговореном примјереном року за рјешавање 

рекламације са којим се сагласио потрошач, начину и датуму рјешавања рекламације и 

информације о продужењу рока за рјешавање рекламације. 
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Члан 11. 

На основу одредбе члана 51. став 3. Закона о заштити потрошача формира се Комисија за 

рјешавање рекламација корисника (у даљем тексту: Комисија). 

Комисију именује директор даваоца услуге. 

Комисија се састоји од три члана, од којих су два запосленици даваоца услуге, а један је 

члан Удружења за заштиту потрошача које има сједиште на подручју града Градишка. 

Чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у Комисији. 

Износ накнаде утврђује директор својим одлуком. 

 

Члан 12. 

Мандат чланова Комисије је двије године, с тим што иста лица могу поново бити 

именовани у  Комисију.   

Чланство у Комисији престаје: 

- оставком, 

- разрјешењем, 

- истеком мандата, 

- смрћу члана. 

Члан 13. 

Комисија је дужна да по пријему рекламације размотри да ли је рекламација поднијета у 

прописаном року и да ли садржи све елементе потребне за поступање по рекламацији. 

У случају да Комисија утврди да је рекламација поднијета након протека рокова из члана 

5. овог Правилника одбациће рекламацију као неблаговремену, осим ако подносилац не 

наведе оправдане разлоге због којих је пропустио рок. 

Када Комисија утврди да рекламација не садржи елементе потребне за поступање по 

рекламацији, Комисија ће позвати подносиоца рекламације да своју  рекламацију уреди у 

року од три дана. 

У случају да подносилац не уреди рекламацију у остављеном року сматраће се да је 

одустао од рекламације. 

Члан 14. 

Комисија је дужна да без одлагања, а најкасније у року од осам дана од пријема 

рекламације подносиоцу, писменим путем или електронском поштом, одговори на 

рекламацију. 
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Одговор на рекламацију мора да садржи одлуку да ли прихвата рекламацију, изјашњење о 

захтјеву подносиоца рекламације, конкретан приједлог и рок за рјешавање рекламације.  

Рок не може да буде дужи од 30 дана од дана подношења рекламације. 

У случају да давалац услуге  није у могућности да удовољи захтјеву корисника услуге у 

року који је одређен, рок за рјешавање рекламације може да се продужи уз навођење у ком 

року ће рекламација бити рјешена те да о свему томе се обавијести подносилац. 

За продужење рока за рјешавање рекламације давалац услуге мора добити сагласност 

подносиоца рекламације. 

Сагласност се евидентира у евиденцији примљених рекламација. 

Корисник може да оствари своја права уколико до недостатка који је предмет рекламације 

није дошло његовом кривицом. 

Члан 15. 

Корисник који је имао квар на својим унутрашњим инсталацијама (цурење) те су му због 

тога увећани рачуни за воду и/или канализацију има право на умањење цијене испоручене 

воде (корекција) у наредном периоду под условом: 

- да није несавјесним поступањем проузроковао квар однсоно дужан је да уређаје и 

објекте чува са пажњом доброг домаћина и привредника, 

- да је квар отклоњен, 

- да достави фискалне рачуне од утрошеног материјала приликом отклањања квара, 

- да достави потврду од регистрованог предузетника или фирме који је отклонио 

квар, 

- да је пријавио квар у року од 24 часа од момента настанка квара односно од 

момента сазнања да квар постоји, 

- да редовно плаћа рачуне. 

 

Члан 16. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења чиме престају да важе сви Правилници 

који су на исти или сличан начин регулисали предметну материју. 

 

                                                                                    Директор 

 

                                                                                        ________________________ 

                                                                                          Сандро Зеничанин, 

                                                                                         дипл.инж.машинства 

Број: 0.10-1954/19 

Датум: 10.октобар 2019.године 

                                                                                                                


