
 

 

На основу члана 24. став 1. Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним 

линијама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 45/15) и члана 34. Статута 

Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1862/10 од 

17.09.2010. године, број: 04/1-012-2-277/11 од 24.02.2011. године, број: 04/1-012-2-

837/13 од 18.04.2013. године и број: 04/1-012-2-1146/13 од 07.06.2013. године, Надзорни 

одбор Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на трећој редовној сједници 

одржаној дана 22.06.2015. године, д о н о с и 

 

 

У П У Т С Т В О 

о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним 

линијама 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Упутством о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним 

линијама (у даљем тексту: Упутство) утврђује се обавезна документација коју 

подносилац захтјева за гаранцију/кредит доставља уз захтјев за издавање гаранције, по 

свим врстама гарантно–кредитних линија утврђених чланом 3. Правилника о 

одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама (у даљем тексту: Правилник), 

те значење и садржај појмова и израза у примјени Правилника, односно реализацији 

одобрења гаранције. 

II. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Члан 2. 

Документацију коју клијент у чије име се издаје гаранција (у даљем тексту: Клијент) 

/корисник кредита доставља уз захтјев за издавање гаранције чини обавезна 

документација прописана овим Упутством и документација коју прописује банка/друга 

финансијска организација која пласира средства. 

 

Обавезну документацију за гарантно-кредитне линије Банка/друга финансијска 

организација, с којом Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: 

Фонд) има закључен оквирни уговор о пословно-техничкој сарадњи, може доставити у 

електронском облику уз захтјев Клијента за издавање гаранције.  

 

Банка/друга финансијска организација, поред одлуке о одобравању кредита доставља и 

изјаву да је у посједу оригинал/овјерене копије прописане документације, а поред тога 

доставља Фонду и кредитну анализу одобреног пласмана заједно са мишљењем у вези 

ризика пласмана („risk“ службе). 

 

Обавезна документација по гарантно-кредитним линијама: 

 

1) Гарантно-кредитна линија за почетне пословне активности (start-up): 

 

• Захтјев за гаранцију; 

• Копија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање; 
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• За предузетнике: Рјешење/увјерење надлежног органа о обављању дјелатности, 

не старије од 30 дана од дана подношења захтјева за кредит; 

• За привредна друштва: Актуелни извод из судског регистра (Извод) не старије 

од 30 дана од дана подношења захтјева за кредит;  

• Обавјештење о разврставању од Завода за статистику; 

• ОП образац лица овлаштених за заступање; 

• Потврду о регистрацији у Пореској управи и Управи за индиректно 

опорезивање; 

• Пословни план (са пројекцијом биланса стања, биланса успјеха и готовинског 

тока за вријеме трајања отплате кредита);  

• Биланс стања и биланс успјеха за претходну годину или годишња пореска 

пријава за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне 

дјелатности – ако постоји,  

• Потврда Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима (не старија 

од 30 дана од дана подношења захтјева за кредит); 

• Документација о понуђеном осигурању:  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Рјешење о одобрењу за грађење или доказ да је поднешен захтјев, а уколико се 

финансира куповина грађевинских објеката, рјешење о одобрењу за грађење и 

лист непокретности/земљишнокњижни извадак; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о задуживању и залагању 

некретнина и покретних ствари; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о располагању имовином велике 

вриједности (уколико је потребна); 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има); 

 

2) Гарантно-кредитна линија за регистрована пољопривредна газдинства: 

 

• Захтјев за гаранцију; 

• Потврда о упису пољопривредног газдинства у Регистар-БПГ (АПИФ) или 

потврда да је предат захтјев за упис; 

• Ако подносилац захтјева за кредит и гаранцију није носилац породичног 

пољопривредног газдинства: кућна листа не старија од мјесец дана; 

• Копија личне карте носиоца пољопривредног газдинства; 

• Пословни план; 

• Документација о понуђеном осигурању:  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 
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подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Сагласност надлежних органа, зависно од пројекта (грађевинска дозвола и сл.); 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има); 

 

3) Гарантно-кредитна линија за предузетнике 

 

• Захтјев за гаранцију; 

• Копија личне карте или пасоша предузетника; 

• Годишња пореска пријава за порез на доходак за лица која остварују доходак од 

самосталне дјелатности (за два последња обрачунска периода); 

• Пословни план (пројекција готовинског тока и биланса стања и успјеха за 

вријеме трајања отплате кредита); 

• Рјешење/увјерење надлежног органа за обављање предметне дјелатности, не 

старије од 8 дана од дана подношења захтјева за кредит; 

• Рјешење о одобрењу за грађење, у случају када из средстава по гарантно-

кредитним линијама финансира изградња грађевинског објекта, те доказ да је 

земљиште у власништву подносиоца захтјева;  

• Потврду о регистрацији у Пореској управи РС и УИО; 

• Потврда Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима и потврда 

УИО о измиреним индиректним порезима (не старија од 30 дана од дана 

подношења захтјева за кредит); 

• ОП образац; 

• Документација о понуђеном осигурању:  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има); 

 

4) Гарантно-кредитна линија за пољопривреду: 

 

За привредна друштва: 

• Захтјев за гаранцију; 

• Копија личне карте или пасоша овлашћеног лица које заступа привредно 

друштво; 

• Потврда коју издаје АПИФ; 

• Пословни план (са пројекцијом биланса стања, биланса успјеха и готовинског 

тока за вријеме трајања отплате кредита); 

• Актуелни извод из судског регистра, не старији од 30 дана од дана подношења 
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захтјева за кредит; 

• Финансијски извјештаји привредног друштва за последњи обрачунски период 

(годишњи), овјерени од стране АПИФ-а; за новооснована привредна друштва: 

финансијски извјештаји оснивача за последњи обрачунски период (годишњи) – 

уколико је један од оснивача правно лице или извјештај о процјени улога – 

уколико је оснивач физичко лице; 

• Потврда Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима и потврда 

УИО о измиреним индиректним порезима (не старија од 30 дана од дана 

подношења захтјева за кредит); 

• Ревизорски извјештај за привредно друштво која подлијежу обавези његове 

израде; 

• Бруто биланс на дан подношења захтјева за кредит са аналитичким прегледом 

купаца и добављача; 

• Рјешење о одобрењу за грађење, у случају када из средстава по гарантно-

кредитним линијама финансира изградња грађевинског објекта; 

• Обавјештење о разврставању од Завода за статистику; 

• ОП образац; 

• Потврду о регистрацији у Пореској управи и Управи за индиректно 

опорезивање; 

• Документација о понуђеном осигурању:  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о задуживању и залагању 

некретнина и покретних ствари; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о располагању имовином велике 

вриједности (уколико је потребна); 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има). 

 

5) Гарантно-кредитна линија за привредна друштва: 

 

• Захтјев за гаранцију; 

• Копија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање привредног 

друштва; 

• Пословни план (са пројекцијом биланса стања, биланса успјеха и готовинског 

тока за вријеме трајања отплате кредита); 

• Актуелни извод из судског регистра, не старији од 30 дана од дана подношења 

захтјева за кредит; 

• Обавјештење о разврставању од Завода за статистику; 

• ОП образац; 

• Потврду о регистрацији у Пореској управи и Управи за индиректно 

опорезивање; 

• Финансијски извјештаји привредног друштва за последњи обрачунски период 
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(годишњи), овјерени од стране АПИФ-а; за новооснована привредна друштва: 

финансијски извјештаји оснивача за последњи обрачунски период (годишњи) – 

уколико је један од оснивача правно лице или извјештај о процјени улога – 

уколико је оснивач физичко лице;  

• Потврда Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима и потврда 

УИО о измиреним индиректним порезима (не старија од 30 дана од дана 

подношења захтјева за кредит); 

• Ревизорски извјештај за предузећа која подлијежу обавези његове израде; 

• Бруто биланс на дан подношења захтјева са аналитичким прегледом купаца и 

добављача; 

• Рјешење о одобрењу за грађење, у случају када из средстава по гарантно-

кредитним линијама финансира изградња грађевинског објекта, те доказ да је 

земљиште у власништву подносиоца захтјева; 

• Документација о понуђеном осигурању:  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о задуживању и залагању  

некретнина и покретних ствари; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о располагању имовином велике 

вриједности (уколико је потребна); 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има). 

 

6) Гарантно-кредитна линија за подршку извозу: 

 

• Захтјев за гаранцију; 

• Копија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање привредног 

друштва; 

• Пословни план (са пројекцијом биланса стања, биланса успјеха и готовинског 

тока за вријеме трајања отплате кредита); 

• Актуелни извод из судског регистра, не старији од 30 дана од дана подношења 

захтјева за кредит; 

• Обавјештење о разврставању од Завода за статистику; 

• Потврду о регистрацији у Пореској управи и Управи за индиректно 

опорезивање; 

• ОП образац; 

• Потврда Пореске управе РС о броју запослених радника (не старија од 30 дана);   

• Финансијски извјештаји привредног друштва за последњи обрачунски период 

(годишњи), овјерени од стране АПИФ-а; за новооснована привредна друштва: 

финансијски извјештаји оснивача за последњи обрачунски период (годишњи) – 

уколико је један од оснивача правно лице или извјештај о процјени улога – 

уколико је оснивач физичко лице;  

• Потврда Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима и потврда 
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УИО о измиреним индиректним порезима (не старија од 30 дана од дана 

подношења захтјева за кредит); 

• Ревизорски извјештај за предузећа која подлијежу обавези његове израде; 

• Бруто биланс на дан подношења захтјева са аналитичким прегледом купаца и 

добављача; 

• Документација о понуђеном осигурању:  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о задуживању и залагању  

некретнина и покретних ствари; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о располагању имовином велике 

вриједности (уколико је потребна); 

• Документација која доказује да се ради о извознику (купопродајни уговор са 

иностраним партнером, трговачка документа, транспортна документа, царинска 

документа, документ о осигурању); 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има). 

 

Уколико се као инструмент обезбјеђења уговора о издавању гаранције узима судужник 

или јемац, неопходно је да Клијент по гарантно-кредитним линијама обезбједи 

сљедећу документацију, у зависности да ли је судужник/јемац правно или физичко 

лице: 

 

За правна лица: 

 

• Актуелни извод из судског регистра, не старији од 30 дана од дана подношења 

захтјева за кредит; 

• Копија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање привредног 

друштва; 

• Обавјештење о разврставању од Завода за статистику; 

• Потврду о регистрацији у Пореској управи и Управи за индиректно 

опорезивање; 

• ОП образац; 

• Потврда Пореске управе РС о измиреним порезима и доприносима и потврда 

УИО о измиреним индиректним порезима (не старија од 30 дана од дана 

подношења захтјева за кредит); 

• Бруто биланс и биланс стања на дан подношења захтјева са аналитичким 

прегледом купаца и добављача; 

• Документација о понуђеном осигурању (уколико судужник/јемац на тај начин 

обезбјеђује уговор о издавању гаранције):  

- За некретнине: лист непокретности/земљишнокњижни извадак, посједовни 

лист, копија катастарског плана са идентификацијом парцела (не старији од 

мјесец дана), извод из књиге уложених уговора, фотографије некретнине 
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предвиђене за осигурање, процјена вриједности некретнина израђена од 

овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

- За покретну имовину: доказ о власништву, фотографије покретне имовине 

предвиђене за осигурање, процјена вриједности покретне имовине израђена 

од овлаштеног судског процјенитеља (не старије од 6 мјесеци од дана 

подношења захтјева за кредит) итд.; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о задуживању и залагању  

некретнина и покретних ствари; 

• Одлука надлежних органа привредног друштва о располагању имовином велике 

вриједности (уколико је потребна); 

• Изјаву о власнички повезаним лицима са документацијом која се односи на 

повезана лица (ако их има). 

 

За физичка лица: 

 

• Овјерена копија личне карте; 

• Потврда о пребивалишту; 

• Потврда о висини примања за последња три мјесеца или задње три платне листе 

или извод текућег рачуна за последња три мјесеца; 

• Изјава за прикупљање информација о задужености. 

 

Фонд задржава право да тражи додатне документе од Клијента уколико буде сматрао да 

је то неопходно (нпр. у поступку успоставе хипотеке на некретнини у власништву 

физичког лица да се достави извод из матичне књиге вјенчаних, копија личне карте 

брачног супружника итд.). 

 

Члан 4. 

 

За разматрање захтјева за издавање гаранција за клијенте у чије име се издаје гаранција, 

за зајмове који се пласирају из средстава ИРБРС, а за које је обавезан инструмент 

обезбјеђења гаранција Фонда, Фонд ће прихватити документацију која је прописана 

Упутством о примјени Правила пласмана средстава по кредитним линијама и 

зајмовима ИРБРС. 

Фонд задржава право да тражи додатне документе од клијента уколико буде сматрао да 

је то неопходно. 

III. ПИСМО НАМЈЕРЕ 

Члан 5. 

 

Клијенти по гарантно-кредитним линијама могу прије подношења захтјева за кредит 

комерцијалне банке и другe финансијскe организацијe, поднијети захтјев Фонду за 

тражење писма намјере за издавање гаранције, које вриједи шест мјесеци од датума 

издавања.  

Захтјеву за издавање писма намјере Клијент прилаже сву документацију прописану 

чланом 2 овог Упутства, а у зависности која је гарантно-кредитним линија у питању. 

Услов за разматрање захтјева клијента за издавање писма намјере је да се Клијент 

претходно није обратио комерцијалној банци/другој финансијској организацији са 



 Упутство о примјени Правилника о одобравању гаранција по ГКЛ 

 

 
8 

захтјевом за кредит.  

Након извршене анализе Клијента, посебно његовог бизнис плана на којем је базиран 

будући захтјев за кредит, Управа Фонда у чијој је надлежности одлучивање о издавању 

писма намјере, уколико оцијени да је основан захтјев Клијента, издаје Клијенту писмо 

намјере, чија садржина је дефинисана у Прилогу 1 овог Упутства. 

У року од шест мјесеци од издавања писма намјере Клијент је у обавези да обезбједи 

финансијског посредника који ће му одобрити кредит за намјену наведену у бизнис 

плану, а у противном, по протеку рока од шест мјесеци, престаје важност издатог писма 

намјере. 

Након одобрења кредита Клијенту, Гарантни фонд Републике Српске издаје гаранцију 

искључиво ако Корисник гаранције (Кредитор), уз супотпис Клијента, Гарантном 

фонду Републике Српске, у року важења овог Писма намјере, поднесе благовремен 

захтјев за гаранцију с Одлуком о одобравању кредита, кредитним рефератом, те другом 

одговарајућом документацијом, уз писану изјаву Клијента, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, којом Клијент потврђује да од дана подношења захтјева за 

издавање Писма намјере до дана подношења захтјева за гаранцију, односно све до дана 

издавања гаранције Гарантног фонда Републике Српске, није наступила нити једна 

промјена услова, околности и(или) података на основу којих је израђено Писмо намјере 

и(или) које би могле на било који начин утицати на остварење Пројекта и(или) 

одлуке/права/обавезе Гарантног фонда Републике Српске. Образац текста Изјаве дат је 

у прилогу 2 овог Упутства. 

IV. ЗНАЧЕЊЕ И И САДРЖАЈ ПОЈМОВА И ИЗРАЗА 

Члан 6. 

Појмови и изрази у примјени Правилника, односно реализацији по гарантно-кредитним 

линијама, имају значења и садржај одређен овим Упутством. 

 

Значења и садржај појмова и израза у примјени Правилника - реализацији по 

гарантно-кредитним линијама 

    

1. Сједиште правног лица и пребивалиште физичког лица  

 

Под сједиштем правног лица у Републици Српској подразумјева се сједиште правног 

лица (привредног друштва) као мјесто из кога се управља пословима друштва, а исто се 

одређује оснивачким актом и региструје се у складу са законом којим се уређује 

регистрација пословних субјеката у Републици Српској. 

Под пребивалиштем физичких лица (предузетника) у Републици Српској подразумјева 

се мјесто у којем се физичко лице (предузетник) настани са намјером да ту стално 

живи. 

 

2. Намјена   

 

Из средстава по гарантно-кредитним линијама финансира се, односно даје се гаранција 

предузетницима (правним и физичким лицима), са сједиштем, односно пребивалиштем 

у Републици Српској, као обезбјеђење дијела кредита који ће служити за набавку 

основних (земљиште, шуме, вишегодишњи засади, грађевински објекти, стакленици, 

пластеници, опрема, алат и инвентар, основно стадо и остала основна средства) и 
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обртних средстава (обртна средства су дио пословних средстава која се по правилу 

троше једнократним улагањем у производни процес и друге пословне процесе, а 

подразумјевају набавку сировине и материјала, горива и мазива, материјала у обради и 

доради, амабалажа и ауто гума и друго везано за производњу) у сврху покретања, 

модернизације или проширења пословне дјелатности.  

 

 Набавка је куповина и грађење (у смислу одредаба члана 3. Закона о уређењу 

простора и грађењу „Службени гласник РС“ број 55/10). 

 Основна средства обухватају земљиште, шуме и вишегодишње засаде, 

грађевинске објекте, опрему, алат и инвентар и основно стадо. 

 Набавна вриједност некретнина, постројења и опреме, према Међународном 

рачуноводственом стандарду број 16, обухвата: 

o куповну цијену, укључујући увозне наканде и неповратне порезе на промет, 

након одбитка трговачких попуста и рабата, 

o све трошкове који се могу директно приписати довођењу средстава на 

локацију и у радно стање за намјеравану употребу, 

o почетну процјену трошкова демонтирања, уклањања и обнављања мјеста на 

ком је средство смјештено, тј. обавезу која за правну особу настаје када се 

средство набави или као посљедица коришћења средстава током одређеног 

раздобља у сврху која се разликује од производње залиха у том раздобљу. 

Примјери трошкова који се могу директно приписати су : 

o почетни трошкови припреме мјеста, 

o почетни трошкови испоруке  и манипулативни трошкови, 

o почетни трошкови инсталирања и монтаже, 

o трошкови тестирања правилног функионисања погона, након одбитка 

нето користи од продаје произведених јединица током довођења 

средстава на локацију и у стање спремно за употребу (на примјер , узорци 

произведени током тестирања опреме) и  

o накнаде стручњацима, као што су архитекти и инжењери. 

 Обртна средства обухватају сировине и материјале, горива и мазива, материјал 

у обради и доради, аконтација плате радницима, амбалаже и ауто гуме и друго 

везано за производњу. (Обртна средства су дио пословних средстава која се по 

правилу троше једнократним улагањем у производни процес и друге пословне 

процесе). 

 Набавка основних/обртних средстава не подразумијева: компензацију, цесију 

ни преузимање дуга, те се исте неће признати као намјенско трошење средстава. 

 Корисници гарантно-кредитних средстава за припрему извоза су правна 

лица и прудузетници који из кредитних средстава намјеравају финансирати 

пројекат који има извозни карактер (директан извоз на инострано тржиште, 

извоз преко посредника, lohn послови итд.) 

 

3. Властито учешће 

 

Клијенти обезбјеђују властито учешће до минимално 20% од вриједности пројекта у 

новцу, стварима и правима. 

 Под властитом учешћем се подразумијевају и планирана улагања у предметни 

пројекат која ће Клијент финансирати из властитих средстава или других извора. 

Клијент има обавезу да докаже да је извршио улагања најмање у планираном 

износу најкасније у периду од 18 мјесеци од датума закључивања уговора о 

кредиту/гаранцији. 
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 Под стварима се подразумијевају основна средства или обртна срества 

подносиоца захтјева евидентирана у финансијским извјештајима. 

 Под правима се подразумијевају права која могу бити унесена у основни 

капитал у складу с позитивним законским прописима. 

 Под новцем се подразумијева стање на конту готовине по финансијском 

извјештају – бруто билансу најстаријем на дан подношења захтијева. 

 

4. Коришћење и отплата кредита 

 

 Максималан рок коришћења или период за повлачење укупног износа 

средстава је 6 (шест) мјесеци од дана закључивања уговора о кредиту/гаранцији 

између корисника и финансијског посредника. Рок коришћења престаје 

повлачењем цјелокупног износа средстава или истеком шест мјесеци. 

 Период отплате кредита тече од првог дана наредног мјесеца након престанака 

рока коришћења. 

 Финансијски посредници достављају ГФРС отплатни план по уговору о кредиту 

према крајњем кориснику, а Фонд ће направити ануитетни план плаћања 

премије и водити рачуна о наплати исте. 

 

5. Инструменти обезбјеђења гаранције 

 

За обезбјеђење наплате својих потраживања Фонд ће прихватити сљедеће врсте  

инструмената обезбјеђења по гарантно-кредитним линијама: 

 

• Мјенице, 

• Налози за пренос средстава, 

• Судужништво/Јемство, 

• Заложно право на некретнинама (хипотека), 

• Заложно право на покретној имовини, 

• Полиса осигурања. 

 

Мјенице 

 

Као инструмент обезбјеђења плаћања узимаће се бјанко (или бланко) мјеница са 

клаузулом „без протеста“.  

Бјанко мјеница је таква мјеница која у моменту издавања не садржи све битне мјеничне 

елементе, а која је предата Фонду са овлаштењем да је исти касније попуни у складу са 

Законом о мјеници и сагласно споразуму са издаваоцем мјенице. 

Уз горе наведене инструменте обезбјеђења, корисник кредита и јемац су обавезни 

доставити овјерене и потписане мјеничне споразуме и изјаве о обавези на темељу 

издате сопствене мјенице, као и бјанко налог за пренос (по један за сваку узету 

мјеницу). 

 

Налози 

 

Као инструмент обезбјеђења плаћања узимаће се бјанко (или бланко) потписан налог за 

пренос средстава уз потписану изјаву о блокади рачуна на отвореним КМ и девизним 

рачунима Клијента. 

 

Заложно право на некретнинама  (хипотека) 
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Некретнину као објекат заложног права (хипотека) чине земљиште и зграде са свим 

својим саставним и припадајућим дијеловима. Заложним правом (хипотеком) може 

бити оптерећено више непокретности уписаних у различите листове 

непокретности/земљишнокњижне улошке као да су све заједно једна ствар (заједничка 

или симултана хипотека), а ради обезбјеђења једног пласмана, односно гаранције. 

Објекат хипотеке може бити и посебан дио зграде (стан, гаража или пословна 

просторија као етажно власништво). 

Све некретнине на којима се заснива заложно право у корист Фонда морају бити 

наплативе и процијењене од стране сталног судског вјештака одговарајуће струке. 

Процјене судског вјештака не смију бити старије од 6 мјесеци од дана подношења 

кредитног захтјева.  

Елаборат о процјени судског вјештака мора да садржи: 

• Рјешење Министарства правде о именовању за сталног судског вјештака, 

• Опис некретнине с рекапитулацијом вриједности некретнине, 

• Укупну грађевинску и тржишну цијену, 

• Доказ о власништву и посједу (лист непокретности/ЗК уложак, посједовни 

лист, катастарске податке, копија катастарског плана, извод из књиге 

уложених уговора), 

• Фотографије некретнина. 

Уколико се као обезбјеђење узима заложно право на некретнинама (хипотека), 

неопходно је да се закључи Уговор о хипотеци пред изабраним нотаром, те да се на 

основу тако закљученог уговора Фонду достави лист непокретности/ЗК уложак/извод 

из књиге уложених уговора са уписаним теретом у корист Фонда. Након тога 

Банци/другој финансијској организацији се доставља гаранција. 

 

Заложно право на покретној имовини и правима 

 

Заложно право на покретној имовини и правима, као инструмент обезбјеђења, ће се 

узимати, али само као додатно обезбјеђење одобрене гаранције. 

Да би Уговор о залогу био правно ваљан потребно је да су, између осталог, испуњени 

сљедећи услови: 

• да је Фонд закључио Уговор о издавању гаранције са заложним дужником 

или трећом особом, 

• да је Фонд као заложни повјерилац закључио Уговор о залогу са заложним 

дужником, 

• да је заложни дужник власник покретних ствари које су предмет заложног 

права, за шта треба да достави доказ о власништву са заложном изјавом, 

• да је извршена регистрација залога (регистарско заложно право) у Регистру 

залога кога води Министарство правде БиХ и да о томе постоји као доказ 

Потврда о регистрацији залога, односно да је извршена регистрација у 

Централном регистру хартија од вриједности, када је у питању заложно 

право на хартијама од вриједности и да о томе постоји рјешење Централног 

регистра хартија од вриједности, 

• да је предмет залога процијењен од стране сталног судског вјештака 

одговарајуће струке, 

• ако је заложни дужник правно лице потребно је да приложи Рјешење о упису 

у судски регистар и по потреби сагласност надлежног органа тог правног 

лица о дозволи заснивања заложног права на предмету залога. 

У уговору о залогу предмет залога треба бити довољно одређен, када је у питању општа 

имовина, а када је у питању специфична имовина мора бити јасно идентификован, на 

начин да може бити прецизно и недвосмислено идентификован уколико се појаве 
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питања исправности, права првенства и извршења заложног права. 

Када је ријеч о покретној имовини (залихе робе, сировина и материјала, опреме и 

другим покретним стварима), подносилац захтјева за издавање гаранције достављаће 

лагер листу заложних покретних ствари. 

 

Полиса осигурања 

 

Полиса осигурања предметних некретнина од основних ризика винкулирана у корист 

Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за цијело вријеме трајања уговора о 

издавању гаранције обавезно ће се узимати када је уговор о издавању гаранције 

обезбјеђен хипотеком, а и заложним правом на покретној ствари (специфичној 

имовини), те општој имовини када је ствар веће вриједности. 

 

6. Намјенско трошење, употреба и коришћење пласираних средстава 

 

Као доказ о намјенском утрошку средстава Гарантни фонд РС прихвата: 

 

1. Рачун, предрачун, овјерена копија уговора о купопродаји, овјерена копија 

уговора о изградњи/грађењу као основ за пренос средстава који се доказује 

налогом за пренос средстава или банковним изводом из којег је видљиво да је 

плаћање извршено. 

2. Код финансирања набавке основних/обртних средстава и капиталних 

инвестиција прихватају се само рачуни датирани након подношења захтјева за 

кредит, осим у случају кредитних средстава Инвестиционо-развојне банке 

Републике Српске а.д. Бања Лука. 

3. Приликом куповине средстава правних лица од физичких лица као доказ о 

намјенском утрошку средстава неопходно је доставити овјерену копију 

купопродајни уговор или откупни блок и доказ о извршеном плаћању (налог за 

пренос средстава или извод). 

4. Приликом робне размјене између физичких лица неопходно је доставити  

овјерену копију купопродајног уговора у коме је јасно наведен начин плаћања и 

доказ о извршеном плаћању. 

5. За куповину стоке, корисник треба доставити: важеће увјерење о здравственом 

стању животиња издато од стране надлежне ветеринарске станице (приликом 

купопродаје животиња, нови власник је дужан да за купљену животињу, на 

подручју гдје је обављена купородаја у овлашћеној ветеринарској организацији, 

затражи пренос Увјерења на своје име – пренос Увјерења на друго име се 

обавља на полеђини постојећег Увјерења). За говеда је обавезан и пасош 

животиње у којем се евидентирају све промјене власништва животиње. Поред 

наведеног, потребно је доставити:  

• Уколико купује стоку од правног лица довољан је рачун (уз рачун купац 

добије и отпремницу која садржи врсту, број грла и број ушне маркице или 

друге ознаке животиње), 

• Уколико купује од физичких лица потребно је једно од следећег:  

o Купопродајни уговор закључен између продавца и купца стоке, 

овјерен код надлежног органа. Уговор, поред осталог, обавезно 

садржи врсту, број грла и број ушне маркице или друге ознаке 

животиње, вриједност и број рачуна продавца или 

o Извјештај Референта за кредите из Банке/друге финансијске 

организације о посјети клијенту који потвђује да је клијент купио од 

продавца одређени број грла (обавезно садржи врсту, број грла и број 
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ушне маркице или друге ознаке животиње по наведеној цијени и 

укупну вриједност набављене стоке. 

6. Набавка основних/обртних средстава не подразумјева ни компензацију ни 

цесију. 

7. Подносилац захтјева дужан је да средства набављена помоћу гарантно-

кредитних линија Фонда употребљава и користи у складу са пословним планом 

и захтјевом за гаранцију. У случају  да дође до било какве измјене у односу на 

документацију која је поднесена уз захтјеве за гаранцију, корисник је дужан 

обевијестити Банку/другу финансијску организацију, а Банка/друга финансијска 

организација Фонд. Ако је у питању измјена неких елемената који су садржани у 

пословном плану или одлуци о одобравању кредита или гаранције, надлежни 

органи могу одобрити тражену измјену. 

 

За случај да дође до позива за плаћање по издатиј гаранцији, корисник гаранције 

(банка/друга финансијска организација), гарант (Фонд) и клијент, потписују заједничку 

изјаву о намјенском утрошку кредита, која је услов за исплату по гаранцији, уз 

прихватљиво дозвољено одступање од структуре предвиђеног улагања у основна и/или 

обртна средства до 10% у односу на поднесени захтјев за одобравање 

кредита/гаранције, с обзиром на достављену документацију. Образац текста заједничке 

изјаве о намјенском утрошку кредита дат је у прилогу 3 овог Упутства. 

 

Коришћање средстава 

 

 Подносилац захтјева за кредит дужан је да средства набављена из кредитних 

линија ГФРС употребљава и користи у складу са пословним планом и 

захтјевом за кредит. У случају да корисник кредита, по закључењу уговора о 

кредиту, утврди да није у могућности реализовати набавку у складу са 

одобреним пословним планом и захтјевом за кредит, дужан је о томе 

обавјестити финансијског посредника, а финансијски посредник ГФРС са 

приједлогом алтернативне употребе средстава. Корисник кредита нема право 

користити средства кредита за другу намјену изузев намјене која је одобрена 

од стране ГФРС. 

 

Пролонгирање рока за достављање доказа о намјенском утрошку средстава 

 

 У случају да корисник кредита утврди да није у могућности утрошити 

средства у складу са роком дефинисаним уговором о кредиту, дужан је о 

томе обавјестити финансијског посредника, а финансијски посредник ГФРС 

уз образложење из којих разлога није у могућности утрошити средства у 

року дефинисаним уговором о зајму, приједлог додатног рока за достављање 

доказа о намјенској употреби средстава и доказ да средства у износу за који 

се тражи продужење рока, нису утрошена. ГФРС може продужити рок за 

достављање документације о намјенској употреби средстава максимално 6 

мјесеца по захтјеву корисника кредита. 

 

7. Контрола намјенске употребе средстава - мониториг 

 

Гарантни фонд РС врши контролу намјенске употребе и намјенског кориштења 

пласираних средстава по гарантно-кредитним линијама, без обавезе претходног 

обавјештавања комерцијалне банке или друге финансијске организације и Клијента. 

Ова контрола – мониторинг је обавезна за све гарантно-кредитне линије, а има за циљ 
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Прилог 1 

 

П И С М О  Н А М Ј Е Р Е  З А  И З Д А В А Њ Е  Г А Р А Н Ц И Ј Е 

бр. 03-_-_/201_ 

 
 

(назив правног лица / предузетника, адреса сједишта/пребивалишта, лице овлаштено 

за заступање/  ЈИБ / ЈМБ) (у даљњем тексту: Предузетник) је у складу са одредбом 

члана 18. Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама 

(“Службени гласник Републике Српске”, број: 45/15), дана __.__2015. године поднио 

Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљњем тексту: Гарантни фонд 

Републике Српске) захтјев за доношења Писма намјере за издавање гаранције с 

цјелокупном документацијом прописаном Упутством о примјени Правилника о 

одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама, наведеном на службеној 

интернет страници Фонда. 

 

Назив инвестиције (у даљњем тексту: Пројект):     

  

Износ кредита:         

Услови кредитирања: 

 Намјена кредита:        

 Рок и начин отплате кредита:      

 Максимална каматна стопа:       

  

 

Слиједом наведеног захтјева предузетника, Гарантни фонд Републике Српске овим 

исказује намјеру издавања гаранције у корист Корисника гаранције (Кредитора) с којим 

Гарантни фонд Републике Српске има потписан Оквирни уговор о пословно-техничкој 

сарадњи, али искључиво према условима, околностима и подацима из овог Писма 

намјере, у висини до ____ % одобреног износа кредита. Највиши износ исплаћене 

гаранције не би могао прећи највиши износ и постотак гаранције одређен Правилником 

о одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 45/15), уколико Корисник гаранције (Кредитор) одобри 

кредит Предузетнику за овдје наведени Пројект и под свим условима наведеним у овом 

Писму намјере. 

 

Гарантни фонд Републике Српске овим исказује намјеру издавања гаранције у складу 

одредбама члана 18. Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним 

линијама и Упутства о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантно-

кредитним линијама, али искључиво према условима, околностима и подацима који су 

вриједили у тренутку израде овог Писма намјере, а који су произашли из Пројекта и 

прописане документације коју је Предузетник доставио Гарантни фонд Републике 

Српске уз захтјев за доношење Писма намјере или за које је Гарантни фонд Републике 

Српске сазнао на други начин. 

 

Уколико Предузетник, о свакој промјени услова, околности и(или) података на основу 

којих је издано ово Писмо намјере (нпр. статусне и финансијске измјене, измјене у 

начину кориштења средстава и друге измјене које могу на било који начин утицати на 

остварење Пројекта или одлуке/обавезе Гарантог фонда Републике Српске), без 

одлагања не обавијести Гарантни фонд Републике Српске и(или) не затражи његово 

писано одобрење/сагласност, ово Писмо намјере сматрати ће се опозваним и  
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неважећим, према Предузетнику и(или) трећим особама, од тренутка настанка таквих 

промијењених услова, околности и(или) података. Гарантни фонд Републике Српске ће 

наведене промјене и опозив Писма намјере накнадно утврдити у одлуци и писаним 

путем обавијестити Предузетника. 

 

У случају да Предузетник правовремено, истинито и у цијелости обавијести Гарантни 

фонд Републике Српске о прије наведеним промјенама, Гарантни фонд Републике 

Српске може одобрити наведене промјене и издати писано одобрење/сагласност у којој 

ће утврдити новонастале, односно промијењене услове, околности и(или) податке за 

које ће надаље вриједити ово Писмо намјере. Наведено одобрење/сагласност нема 

значење прекида, измјене и(или) продужења рока до којег је ово Писмо намјере важеће. 

 

Након одобрења кредита Предузетнику Гарантни фонд Републике Српске издаје 

гаранцију искључиво ако Корисник гаранције (Кредитор), уз супотпис Предузетника, 

Гарантном фонду Републике Српске, у року важења овог Писма намјере, поднесе 

благовремен захтјев за гаранцију с Одлуком о одобравању кредита, кредитним 

рефератом, те другом одговарајућом документацијом уз писану изјаву Предузетника с 

овјером потписа којом, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

Предузетник потврђује да од дана подношења захтјева за издавање Писма намјере до 

дана подношења захтјева за гаранцију, односно све до дана издавања гаранције 

Гарантног фонда Републике Српске, није наступила нити једна промјена услова, 

околности и(или) података на основу којих је израђено Писмо намјере и(или) које би 

могле на било који начин утицати на остварење Пројекта и(или) одлуке/права/обавезе 

Гарантног фонда Републике Српске.  

 

Гарантни фонд Републике Српске може прије издавања гаранције затражити од 

Предузетника плаћање одговарајуће накнаде, а од Предузетника и(или) трећих особа 

затражити давање инструмената обезбјеђења и то све у складу важећим правним 

актима Гарантног фонда Републике Српске објављених на службеној wеб страници 

Гарантног фонда Републике Српске (www.garantnifondrs.org) у складу с процјенама и 

одлукама стручних служби Гарантног фонда Републике Српске 

 

Ово Писмо намјере је важеће најдуже 6 мјесеци од дана његовог издавања, а доноси се 

у сврху Предузетниковог подношења захтјева за кредит код банке/друге финансијске 

организације. 

 

Протеком наведеног рока, Гарантни фонд Републике Српске опозива намјеру издавања 

гаранције, те неће имати било какве обавезе према Предузетнику и(или) трећим 

лицима.  

 

 

У Бањалуци,  

дана, __.__.2015. године   

  

                                                                                                       ГАРАНТНИ ФОНД РС 

             

                                                                                                        ____________________ 

                                                                                                         Предсједавајући Управе  

                                                                                                             Радивоја Крчмар 

 

 



 Упутство о примјени Правилника о одобравању гаранција по ГКЛ 

 

 
17 

Прилог 2 

 

Назив предузетника са сједиштем у ___________, ____ бр.__, __________, (у даљем 

тексту: Клијент), ЈИБ: ___________, уписан у регистарски уложак Окружног 

привредног суда у ______________, МБС: ________________, којег заступа директор 

_________________ из __________,  ЈМБ: 0801988715150, ЛК број: ________________, 

издата од стране МУП РС _____________, дана __.__.____. године 

 

Дана__________20__.године даје сљедећу 

 

И З Ј  А В У  

Бр.______ 

 

Клијент, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављује и потврђује 

Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, са сједиштем у Ул. Видовданска број 

2, 5. спрат, ЈИБ: 4403219770008 (у даљем тексту: Гарантни фонд Републике Српске) да 

од дана __.__.20__. године када је Гарантном фонду Републике Српске поднио Захтјев 

за издавање писма намјере број: 03-__/15 до дана __.__20__. године када је Гарантном 

фонду Републике Српске поднио Захтјев за гаранцију број: 03-__/15 у даљњем тексту: 

Захтјев за гаранцију), односно све до дана издавања гаранције Гарантног фонда 

Републике Српске, није наступила нити једна промјена услова, околности и(или) 

података на основу којих је Гарантни фонд Републике Српске израдио Писмо намјере 

број: 03-__/15 од __.__.2015. године (у даљем тексту: Писмо намјере), а које би могле 

на било који начин утицати на остварење Пројекта и(или) одлуке/обавезе Гарантног 

фонда Републике Српске. 

 

Такође, Клијент изјављује и потврђује да није наступила нити једна промјена услова, 

околности и(или) података о којима је морао без одлагања обавијестити Гарантни фонд 

Републике Српске и(или) затражити његово писано одобрење/сагласност, а без којег 

одобрења/сагласности би се Писмо намјере сматрало опозваним и необвезујућим од 

тренутка доношења одлуке Гарантног фонда Републике Српске. 

 

У случају да је Клијент правовремено, истинито и у цијелости обавијестио Гарантни 

фонд Републике Српске о промјенама услова, околности и(или) података, а слиједом 

чега је Гарантни фонд Републике Српске одобрио такве промјене и издао писано 

одобрење/сагласност у којем је утврдио новонастале, односно промијењене услове, 

околности и(или) податке за које ће надаље вриједити Писмо намјере, Клијент 

изјављује и потврђује да није наступила нити једна промјена услова, околности и(или) 

података од дана __.__.2015. године када је издано писано одобрење/сагласност 

Гарантног фонда Републике Српске, број: 03-__/15, а све до дана издавања гаранције 

Гарантног фонда Републике Српске. 

 

                                                                                                                      Клијент 

 

                                                                                                               ______________ 

                                                                                                                      Директор  

                                                                                                                (потпис, печат) 

 

Напомена: Клијент физичко лице потребно да прибави овјеру потписа  
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Прилог 3 

 

Схoднo oдрeдбaмa тeкстa ГAРAНЦИJE бр. ___________  издaнe дaнa __.__.20__.   

гoдинe oд стрaнe Гaрaнтнoг фoндa Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa (у дaљeм тeксту: 

’’Гaрaнт’’), у кoрист ______ бaнкe a.д. ______ (у дaљeм тeксту: ’’Кoрисник гaрaнциje’’), 

a пo oснoву Угoвoрa o крeдиту брoj: _________________  у изнoсу _______________ нa 

пeриoд oд __________________, кojи je oдoбрeн привредном друштву/предузетнику 

________________________________ (у дaљeм тeксту: ’’Клиjeнт пo ГКЛ’’),  

 

Гaрaнт, Кoрисник гaрaнциje и Клиjeнт пo ГКЛ дана __.__.20__.    у Бањалуци пoтписуjу 

сљeдeћу: 

 

ЗAJEДНИЧКУ ИЗJAВУ O НAMJEНСКOM УTРOШКУ КРEДИTA 

 
Oвим сe пoтврђуje дa je Клиjeнт пo ГКЛ у склaду сa Угoвoрoм o крeдиту брoj: 

_______________ oд __.__.20__. гoдинe, извршиo нaмjeнскo трoшeњe срeдстaвa гoрe 

нaвeдeнoг крeдитa нa слиjeдeћи нaчин: 
 

1. Нaбaвкa _______________ (oснoвних / обртних) срeдстaвa: 

- Изнoс oд ____________ КM утрoшeн зa нaбaвку ___________________,  

- Изнoс oд ____________ КM утрoшeн зa нaбaвку ___________________,  

- Изнoс oд ____________ КM утрoшeн зa нaбaвку ___________________, 

... 

Одступање од структуре предвиђеног улагања у основна и/или обртна средства је до 

10% у односу на поднесени захтјев за одобравање кредита/гаранције и прихвата се, с 

обзиром на достављену документацију, а у складу са тачком (2) члана 8. Правилника о 

одобравању гаранција по гарантно-кредитним линијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: __/15). 

Дoкумeнтaциja кojoм сe пoтврђуje утрoшaк срeдстaвa, претходно је достављена Гаранту 

и Кориснику гаранције. 

Ова изјава сачењена је у 3 (три) примјерка, од којих свака страна задржава по 1 (један) 

примјерак. 

 

Клиjeнт пo ГКЛ: 

 

_______________________ 

_______________, дирeктoр 

 

Гaрaнт: 

Гaрaнтни фoнд Рeпубликe Српскe a.д. Бaњa Лукa 

 

_______________________ 

Радивоја Крчмар, директор 

 

Кoрисник гaрaнциje: 

___________ Бaнкa a.д. _________ 

 

_______________________ 

______________, дирeктoр 
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Прилог 4 

 

У складу са одредбом члана 5. Закона о заштити личних података (”Службени гласник  

БиХ”, број 49/06, 76/11 и 89/11), те члана 26. Правилника о одобравању гаранција по 

гарантно-кредитним линијама („Службени гласник Републике Српске“, брoj: __/15), 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да  д а ј е м 

 

С А Г Л А С Н О С Т 

 
Гарантном фонду Републике Српске а.д. Бања Лука, да у циљу транспарентности, 

информације о поднесеним и одобреним кредитним/гаранцијским захтјевима могу бити 

јавно објављене на званичној интернет страници Гарантног фонда Републике Српске. 

Објављене информације могу обухватати: назив подносиоца захтјева односно 

корисника кредита/Клијента, општину/град у којој подносилац захтјева односно 

корисник кредита/Клијент има сједиште, односно пребивалиште, назив комерцијалне 

банке/друге финансијске организације која финансира пројекат, назив гарантно-

кредитне линије, износ кредита/гаранције, рок отплате кредита/трајања гаранције, 

датум одобрења/издавања гаранције и статус гаранције – одобрена/издана. 

 

Контролор личних података - Гарантни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, горе 

наведене податке може користити само у сврху транспарентности и вођења властитих 

евиденција и извјештавања надлежних контролних органа, те се у друге сврхе не може 

користити. 

 

Ова сагласност траје за цијели период важења гаранције. 

 

 

Дана _________________ године                                           За правно лице/предузетника 

 

                                                                                              ________________________ 

    (потпис овлашћеног лица и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




