
 

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 основу приједлога Управе 

Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука на првој редовној сједници 

одржаној дана 30.01.2017. године д о н о с и 

 

 

У П У Т С Т В О 
о измјенама и допунама Упутства о примјени Правилника о одобравању 

гаранција по гарантно-кредитним линијама 

 

Члан 1. 

 

У Упутству о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним 

линијама, број: 01-332/15 од 22.06.2015. године, у члану 1. истог мијења се дио текста 

који гласи „обавезна“ документација, те исти сада гласи „потребна“ документација. 

 

Остали дио текста члана 1. остаје непромјењен. 

   

Члан 2. 

 

У члану 2. истог мијења се дио текста главе I која носи назив „ОБАВЕЗНА“ 

ДОКУМЕНТАЦИЈА, те иста сада гласи „ПОТРЕБНА“ ДОКУМЕНТАЦИЈА. 

 

У члану 2. став 1. истог, мијења се дио текста који гласи „обавезна“ документација, те 

исти сада гласи „потребна“ документација и мијења се дио текста који гласи 

„прописана овим Упутством и документација коју прописује банка/друга финансијска 

организација која пласира средства“ те исти сада гласи „тј.: документација коју 

прописује банка/друга финансијска организација која пласира средства или 

документација прописана овим Упутством.“ 

 

У члану 2. став 2. мијења се дио текста истог, на начин да се брише интерпункцијски 

знак у виду „тачка“, и додаје дио текста који гласи „и пописном листом документације 

достављене у банку/другу финансијску организацију која је потписана од стране 

службеника банке (check list-a), а на основу које је анализиран захтјев и одобрен  

кредит Клијенту.“   

 

У члану 2. став 4. истог, мијења се дио текста поднаслова који гласи „Обавезна“ 

документација, на начин да се брише дио текста „Обавезна“, те исти сада гласи 

 „Потребна“  документација 

 

У члану 2. став 4. поднаслова текста који гласи:  

 

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

 

мијења се дио текста алинеје 8. на начин да се испред интерпункцијског знака „ ; 

“додаје се дио текста који гласи „замјенски документ за Пословни план је кредитна 

анализа одобреног пласмана банке/друге финансијске организације);“ 
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мијења се дио текста алинеје 11. подалинеје 2., на начин да се испред интерпункцијски 

знака  „тачка “ додаје дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне 

имовине потребно је доставити предрачун о набавци);“  

 

мијења се дио текста алинеје 12., која гласи „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; на 

начин да се исти брише, те исти сада гласи „Сагласност надлежних органа, зависно од 

пројекта (грађевинска дозвола и сл.) или доказ да је поднесен захтјев за издавање исте;“  

 

У члану 2. став 4. поднаслова текста који гласи: 

 

2) Гарантно-кредитна линија за регистрована пољопривредна газдинства  

 

мијења се дио текста алинеје 4. на начин да се испред интерпункцијског знака „ ;“ 

додаје дио текста који сада гласи „и подносиоца захтјева;“ 

 

мијења се дио текста алинеје 5., на начин да се испред интерпункцијског знака „ ;“ 

додаје дио текста који сада гласи  „(замјенски документ за Пословни план је кредитна 

анализа одобреног пласмана банке/друге финансијске организације)“ 

 

мијења се дио текста алинеје 6. подалинеје 2., на начин да се испред интерпункцијски 

знака  „тачка “ додаје дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне 

имовине потребно је доставити предрачун о набавци);“  

 

мијења се дио текста алинеје 7., на начин да се испред интерпункцијског знака  „тачка “ 

додаје дио текста који сада гласи „или доказ да је поднесен захтјев за издавање исте);“ 

 

У члану 2. став 4. поднаслова који гласи: 

 

3) Гарантно-кредитна линија за предузетнике 

 

мијења се дио текста алинеје 4. на начин да се испред интерпункцијског знака „ ;“ 

додаје дио текста који сада гласи „(замјенски документ за Пословни план је кредитна 

анализа одобреног пласмана банке/друге финансијске организације);“ 

 

мијења се алинеје 6. на начин да се досадашњи дио текста брише, те исти сада гласи 

„Сагласност надлежних органа, зависно од пројекта (грађевинска дозвола и сл.) или 

доказ да је поднесен захтјев за издавање исте;“ 

 

мијења се дио текста алинеје 10. подалинеја 2., на начин да се испред интерпукцијски 

знака  „тачка “ додаје дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне 

имовине потребно је доставити предрачун о набавци);“  

 

У члану 2. став 4. поднаслова који гласи: 

 

 4) Гарантно-кредитна линија за пољопривреду 

 

За привредна друштва:  

 

мијења се дио текста алинеје 4., на начин да се иза интерпукцијског знака „ ;“ додаје 
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дио текста који сада гласи „(замјенски документ за Пословни план је кредитна анализа 

одобреног пласмана банке/друге финансијске организације);“ 

 

мијења се алинеје 10., на начин да се дио текста који гласи „Рјешење о одобрењу за 

грађење, у случају када из средстава по гарантно-кредитним линијама финансира 

изградња грађевинског објекта;“ брише се, те исти сада гласи „Сагласност надлежних 

органа, зависно од пројекта (грађевинска дозвола и сл.) или доказ да је поднесен захтјев 

за издавање исте;“ 

 

мијења се дио текста алинеје 14. подалинеја 2., на начин да се испред интерпункцијског 

знака  „ тачка “ додаје дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне 

имовине потребно је доставити предрачун о набавци);“ 

 

У члану 2. став 4. поднаслова који гласи  

 

5) Гарантно-кредитна линија за привредна друштва:  
 

мијења се дио текста алинеје 3. на начин да се иза интерпункцијског знака „ ;“ додаје 

дио текста који сада гласи „(замјенски документ за Пословни план је кредитна анализа 

одобреног пласмана банке/друге финансијске организације);“ 

 

мијења се алинеје 12., на начин да се дио текста који гласи „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;“ брише се, те исти сада гласи „Сагласност надлежних органа, зависно од 

пројекта (грађевинска дозвола и сл.) или доказ да је поднесен захтјев за издавање исте;“ 

 

мијења се дио текста алинеје 13. подалинеја 2., на начин да се испред интерпункцијског 

знака  „ тачка “ додаје дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне 

имовине потребно је доставити предрачун о набавци);“ 

 

У члану 2. став 4. поднаслова који гласи: 

 

6) Гарантно-кредитна линија за подршку извозу: 

 

мијења се дио текста алинеје 3. на начин да се испред интерпункцијског знака „ ;“ 

додаје дио текста који сада гласи „(замјенски документ за Пословни план је кредитна 

анализа одобреног пласмана банке/друге финансијске организације);“ 

 

мијења се алинеје 8., на начин да се постојећи дио текста који гласи „Потврда Пореске 

управе РС о броју запослених радника (не старија од 30 дана);“ брише се 

  

мијења се дио текста алинеје 13. подалинеја 2., на начин да се испред интерпункцијског 

знака  „ тачка “ додаје дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне 

имовине потребно је доставити предрачун о набавци);“ 

 

мијења се дио текста члана 2. који налази испод наведене документације прописане за 

Гарантно-кредитна линија за подршку извозу, а који регулише правни положај 

судужника или јемца, на начин да се дио текста који гласи „неопходно“ брише се, те 

исти сада гласи „потребно…“ 
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мијења се дио текста алинеје 8. подалинеја 2. у оквиру поднаслова текста који носи 

назив  За правна лица, на начин да се испред интерпункцијског знака  „ тачка “ додаје 

дио текста који сада гласи „(ако се ради о набавци нове покретне имовине потребно је 

доставити предрачун о набавци);“ 

 

мијења се дио текста поднаслова који носи назив…За физичка лица, алинеја 1. на 

начин да се дио текста који гласи „Овјерена копија личне карте;“ брише се; те исти сада 

гласи „Копија личне карте„  

 

мијења се дио текста алинеје 3. на начин да се иза дијела текста,  а послије 

интерпукнцијског знака „ ;“ додаје дио текста који сада гласи „осим ако се ради о 

самосталном предузетнику;“ 

 

Остали дио текста члана 2. остаје неизмјењен.  

 

Члан 3. 

 
У члану 6. поднаслова који носи назив 2. Намјена,  мијења се дио текста у ставу 1.  на 

начин да се послије наведеног дијела текста поближе описаног у загради, послије 

ријечи производњу, а прије затворене заграде „)“ додаје дио текста који сада гласи „као 

и плаћање пореских обавеза)“ 

 

У члану 6. поднаслова који носи назив 2. Намјена, у дијелу текста тачке која носи 

назив Обртна средства послије наведеног дијела текста, а послије ријечи „гуме“ додаје 

дио текста који сада гласи „плаћање пореских обавеза“ 

 

У члану 6. поднаслова који носи назив  4. Коришћење и отплата кредита, брише се 

дио текста који гласи „и отплата“, те исти сада гласи  „4. Коришћење кредита“ 

 

У члану 6. горе наведеног поднаслова алинеја 2. која носи назив „Период отплате 

кредита тече од првог дана наредног мјесеца након престанака рока коришћења.“ 

брише се,   

 

алинеја 3. постаје алинеја 2.  

 

У члану 6. горе наведеног поднаслова који носи назив  4. Коришћење кредита, послије 

алинеје 2., додаје се нова тачка која носи назив „5. Наплата премије за ризик“, са 

слиједећим дијелом текста који гласи“  

 

 Наплата премије за ризик утврђује се за сваку гарантно-кредитну линију 

посебно. 

 Премија је накнада за ризик, која се изражава као проценат на номинални износ 

гаранције и обрачунава се у складу са отплатним планом премије за ризик, а 

обрачунава се и наплаћује унапријед за тромјесечни период. За случај кашњења 

уплате премије за ризик, у складу са отпланим планом, Фонд ће налогодавцу 

гаранције за неуплаћени износ премије обрачунати затезну камату за сваки дан 

закашњења, у складу са позитивним законским прописима. 

 Период трајања гаранције и коначан отплатни план премије за ризик почињу 

течи од дана потписивања текста гаранције.“ 
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У члану 6. мијења се редни број поднаслова који носи назив „5. Инструменти 

обезбјеђења гаранције“, те исти сада гласи „6. Инструменти обезбјеђења гаранције“,  

 

мијења се редни број поднаслова који носи назив „6. Намјенско трошење, употреба и 

коришћење пласираних средстава“, те исти сада гласи „7. Намјенско трошење, 

употреба и коришћење пласираних средстава“, 

   

мијења се редни број поднаслова који носи назив „7. Контрола намјенске употребе 

средстава  - мониторинг“, те исти сада гласи „8. Контрола намјенске употребе 

средстава  - мониторинг“ 

 

мијења се редни број поднаслова који носи назив „ 8. Транспарентност објављивања 

информација“, те исти сада гласи „9. Транспарентност објављивања информација“ 

 

У члану 6. поднаслова који носи назив Полиса осигурања, мијења се дио дијела текста 

на начин да брише дио текста који гласи „обавезно ће“, те исти сада гласи  „може“ 

 

У члану 6. Поднаслов који носи назив 7. Намјенско трошење, употреба и коришћење 

пласираних средстава 

 

Као доказ о намјенском утрошку средства Гарантни фонд РС прихвата:  

 

мијења се тачка 1. на начин да се брише текст који гласи „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.“, те исти сада гласи „1. Рачун, предрачун, 

привремене или коначне ситуације, 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 као доказом да је плаћање 

извршено.“ 

 

мијења се тачка 2. на начин да се брише дио текста који гласи „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.“, те исти 

сада гласи “Уколико банка/друга финансијска организација пласира сопствена 

кредитна средства, уз гаранцију Гарантног фонда РС, код финансирања набавке 

основних/обртних средстава и капиталних инвестиција прихватају се рачуни, 

предрачуни, привремене или коначне ситуације, откупни блокови, овјерене копије 

уговора о купопродаји, овјерене копије уговора о изградњи/грађењу не старији од 6 

мјесеци од датума подношења захтјева за кредит. 

Налог за пренос средстава или банковни извод, као доказ да је плаћање извршено, 

морају бити датирани послије датума пуштања кредитних средстава. 

Уколико банка/друга финансијска организација користи кредитна средства 

Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, уз гаранцију 

Гарантног фонда РС , прихвата се документација за правдање намјенског утрошка 

наведена у Правилима  пласмана  по кредитним линијама Инвестиционо-развојне банке 

Републике Српске а.д. Бања Лука“ 

 

мијења се тачка 5., на начин да се брише дио текста који гласи „За куповину стоке, 
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корисник треба доставити: важеће увјерење о здравственом стању животиња издато од 

стране надлежне ветеринарске станице, као и отворена и затворена заграда ( )“, те  исти 

сада гласи „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 

ушне маркице или друге ознаке животиње по наведеној цијени и 

укупну вриједност набављене стоке.“ 

 

мијења се тачка 6., на начин да се да се иза дијела текста, а прије интерпукцијског знака 

„ тачка “ додаје дио текста који сада гласи „ни преузимање дуга“ 

 

испод тачке 7., мијења се дио текста на начин да се брише постојећи дио текста који 

гласи „За случај да дође до позива за плаћање по издатoј гаранцији“, те се исти сада 

гласи „Уколико је клијент у максимално прописаном року за повлачење укупног износа 

средстава извршио намјенско трошење пласираних средстава и исте оправдао“  

 

У члану 6. горе наведеног поднаслова, мијења се дио текста који носи назив 

„Коришћење средстава“, на начин да се исти брише  

 

У члану 6. горе наведеног поднаслова, мијења се дио текста који носи име  

„Пролонгирање рока за достављање доказа о намјенском утрошку средстава“, на 

начин да се исти брише. 

 

Остали дио текста члана 6. остаје неизмјењен. 

 

Члан 4. 

 

Остале одредбе Упутства о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантно-

кредитним линијама остају неизмјењене. 

 

Члан 5. 

 

У циљу транспарентности и доступности информација свим потенцијалним 

подносиоцима захтјева за издавање гаранције ово Упутство о измјенама и допунама 

Упутства о примјени Правилника о одобравању гаранција по гарантно-кредитним 

линијама ће бити објављено на званичној web адреси Гарантног фонда РС. 






