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Члан 18.
(1) Клијентима којима је одобрена гаранција банке 

/ друге финансијске организације за озбиљност понуде, 
поврат аванса, добро извршење уговореног посла и за 
квалитет изведених радова, зависно од оцјене кредитног 
бонитета самог клијента, а усљед недостатка квалитетног 
колатерала клијента за обезбјеђење исте, Гарантни фонд 
Републике Српске може одобрити гаранцију у горенаведе-
не сврхе до 70% износа одобрене гаранције банке / другог 
финансијског посредника.

(2) Премија за ризике за гаранције издате у горенаведе-
не сврхе износи до 50% од премија из члана 15. овог пра-
вилника.

Члан 19.
(1) У складу са Програмом економских реформи Владе 

Републике Српске за текућу годину и стратешким правци-
ма развоја привреде Републике Српске у координацији са 
надлежним министарствима Владе Републике Српске, Га-
рантни фонд Републике Српске може увести гарантне ли-
није са посебним условима за издавање гаранција које ће 
подржати одређене програме, пројекте и привредне гране 
чији је развој од стратешког значаја.

(2) Приједлог одлуке за ове линије и услове издавања 
гаранција утврђује Надзорни одбор Гарантног фонда Репу-
блике Српске и доставља Скупштини акционара Гарантног 
фонда Републике Српске на одлучивање.

(3) Такође, Фонд може обављати стручне и админи-
стративно-техничке послове и управљати гарантним 
програмима које организује Република Српска у општем 
економском интересу ради олакшања приступа финан-
сијским средствима и ублажавања посљедица наступања 
посебних околности на привреду Републике Српске, 
укључујући ванредно стање или ванредну ситуацију. Га-
рантним програмима Фонд управља у име и за рачун Ре-
публике Српске.

Члан 20.
Накнаде за издавање гаранција и премије за ризик 

издатих гаранција могу се једним дијелом или у цијелости 
субвенционисати од надлежног министарства, локалне 
заједнице и локалних агенција за развој у складу са планом 
и програмом подстицаја појединих привредних грана за 
предметну годину наведених институција, а што се регули-
ше посебним уговором.

Члан 21.
Гарантни фонд РС и банка / друга финансијска органи-

зација у зависности од своје пословне политике утврђују 
инструменте обезбјеђења кредитног пласмана, односно 
издате гаранције.

Члан 22.
(1) За све гарантне линије Надзорни одбор Гарантног 

фонда доноси Упутство о примјени Правилника, којим се 
регулишу остала питања од значаја за реализацију издава-
ња гаранција у складу са Правилником.

(2) Гарантни фонд Републике Српске дужан је одгово-
рити на захтјев за издавање гаранције у року не дужем од 
45 дана од дана подношења захтјева за издавање гаранције, 
уз услов да је достављена одлука о одобравању кредита од 
стране корисника гаранције.

Члан 23.
(1) Банка / друга финансијска организација преузима 

одговорност за прибављање и посједовање неопходне до-
кументације за намјенску употребу средстава, која ће оси-
гурати да се имплементација пројеката који су предмет фи-
нансирања изводе у складу са пројектном документацијом 
и пословним планом.

(2) Гарантни фонд РС врши контролу намјенске упо-
требе и намјенског коришћења пласираних средстава, без 
обавезе претходног обавјештавања банке или друге финан-
сијске организације.

(3) Банка / друга финансијска организација доставља 
Гарантном фонду РС доказе о пласману кредитних сред-
става и сву потребну документацију везану за пласман.

(4) Уколико је клијент у прописаном року за повлаче-
ње укупног износа средстава извршио намјенско трошење 
пласираних средстава и исто оправдао, корисник гаранције 
(банка / друга финансијска организација) и гарант (Фонд) 
потписују заједничку изјаву о намјенском утрошку креди-
та, која је услов за исплату по гаранцији. Образац текста 
заједничке изјаве о намјенском утрошку кредита утврдиће 
се Упутством о примјени овог правилника.

Члан 24.
Укупно излагање Фонда према једном предузетнику 

или групи повезаних предузетника по основу издатих га-
ранција не може бити веће од 5% вриједности основног 
капитала Фонда.

Члан 25.
Укупан износ гарантованих обавеза према једној банци 

или другој финансијској организацији не може бити већи 
од 30% гарантног потенцијала Фонда.

Члан 26.
(1) С циљем транспарентности, информације о под-

несеним и одобреним кредитним/гаранцијским захтјеви-
ма биће јавно објављене на интернет страници Гарантног 
фонда РС. Објављене информације ће обухватати: назив 
подносиоца захтјева односно корисника кредита/клијента, 
општину у којој подносилац захтјева односно корисник 
кредита/клијент има сједиште, односно пребивалиште, на-
зив гарантне линије, износ кредита/гаранције и назив банке 
/ друге финансијске организације која финансира пројекат.

(2) Приликом подношења захтјева за одобравање гаран-
ције, клијент ће потписати изјаву којом ће дати сагласност 
за објављивање информација наведених у претходном ста-
ву.

Члан 27.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о одобравању гаранција по гарантним линија-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 112/17 и 
15/20).

Члан 28.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-407/21 Предсједник
11. фебруара 2021. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 61. став 11. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 105/19) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар трговине и ту-
ризма, 11. фебруара 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ДАЉИНСКЕ ТРГОВИНЕ - 

ПРОДАЈЕ НА ДАЉИНУ

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин обављања 

даљинске трговине или продаје на даљину.

Члан 2.
Даљинска трговина - продаја на даљину је трговина 

робом на мало, као и пружање услуга потрошачима, коју 
трговац организује употребом средстава за комуникацију 
између физички удаљених лица (у даљем тексту: средства 
за даљинску комуникацију).



19.2.2021. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 14 7
Члан 3.

(1) Уговор о продаји робе на даљину је сваки уговор 
који се односи на продају робе, организовану од стране тр-
говца путем средства за даљинску комуникацију.

(2) Уговор о продаји робе на даљину закључује се изме-
ђу трговца и потрошача путем средстава за даљинску ко-
муникацију, а до коначног закључења уговора користи се 
једно средство или више средстава за комуникацију.

Члан 4.
Трговац који се бави даљинском трговином - продајом 

на даљину води трговачку књигу за трговину на мало уко-
лико врши промет робе, а уколико врши пружање услуга, 
онда води одговарајућу трговачку књигу за трговинске 
услуге.

Члан 5.
(1) Трговац који се бави даљинском трговином - про-

дајом на даљину мора да посједује:
1) пословни простор за обављање административних 

послова,
2) одговарајуће складиште за робу коју продаје,
3) средства и опрему,
4) одговарајући простор за хигијенско-санитарне по-

требе.
(2) Трговац који продаје робу преко електронске про-

давнице или преко електронске платформе, при чему се 
потрошачу роба испоручује директно од произвођача, од-
носно трговца на велико (dropshipping-а) не мора имати од-
говарајуће складиште за робу коју продаје.

(3) Трговац робом рукује на начин којим се обезбјеђује 
очување њеног квалитета.

Члан 6.
На односе трговаца и потрошача који нису прописани 

овим правилником примјењују се одредбе прописа којима 
се регулише заштита потрошача.

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину обављања даљинске трго-
вине - продаје на даљину (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 112/08).

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14-06-020-376/21
11. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Сузана Гашић, с.р.
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На основу члана 21. став 8. Закона о трговини (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 105/19), члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18) и Одлуке Владе Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 8/21), 
министар трговине и туризма, 11. фебруара 2021. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОЛАГАЊУ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЛИЦА КОЈА 

ОБАВЉАЈУ ШПЕДИТЕРСКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се Програм стручног 

испита за лица која обављају шпедитерске послове, садржај 
и начин вођења евиденције лица која су положила испит 
за обављање шпедитерских послова, образац увјерења о 
положеном стручном испиту за обављање шпедитерских 
послова и висина трошкова за полагање стручног испита 

за добијање цертификата за обављање шпедитерских по-
слова.

Члан 2.
(1) Стручни испит за лица која обављају шпедитерске 

послове (у даљем тексту: испит) обухвата провјеру знања 
лица потребног за обављање шпедитерских послова из 
предмета, односно испитних области у складу са Програ-
мом стручног испита за лица која обављају шпедитерске 
послове (у даљем тексту: Програм), који обухвата:

1) Спољнотрговински и девизни систем,
2) Царински систем и царински поступак,
3) Царинска тарифа и познавање робе, примјена повла-

шћених тарифних мјера и крајња употреба, поријекло робе,
4) Порески систем,
5) Управни поступак и управни спор.
(2) Програм се налази се у Прилогу 1. овог правилника 

и чини његов саставни дио.

Члан 3.
(1) Испит се организује најмање два пута годишње.
(2) Обавјештење о испитном року за полагање испита 

Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: Ми-
нистарство) објављује на својој званичној интернет стра-
ници најкасније 45 дана од датума заказаног за полагање 
писменог дијела испита, а садржи податке о: датуму и мје-
сту полагања, року за подношење пријаве и доказима који 
се подносе уз пријаву, износу трошкова полагања испита и 
подацима за уплату, као и другим подацима у вези са пола-
гањем испита.

Члан 4.
(1) Министар рјешењем именује Комисију за полагање 

испита (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију чине предсједник Комисије и четири чла-

на.
(3) Комисија има секретара.
(4) Предсједник, чланови и секретар Комисије имају 

замјенике.
(5) Секретар и замјеник секретара Комисије именују се 

из реда запослених у Министарству.
(6) Административне послове за Комисију обавља се-

кретар.
(7) Административни послови из става 6. овог члана 

подразумијевају:
1) пријем и прегледање достављене документације,
2) утврђивање испуњености услова лица (у даљем тек-

сту: кандидат) за полагање испита,
3) утврђивање идентитета кандидата прије приступања 

полагању испита,
4) вођење записника током полагања испита,
5) припрема увјерења о положеном испиту.

Члан 5.
(1) Пријаву за полагање испита кандидат подноси Ми-

нистарству најкасније 14 дана од датума заказаног за пола-
гање писменог дијела испита.

(2) Пријава из става 1. овог члана садржи:
1) име, име родитеља и презиме кандидата, јединствени 

матични број (ЈМБ), број контакт телефона и e-mail адресу,
2) датум и мјесто рођења кандидата,
3) адресу пребивалишта кандидата,
4) стечено образовање кандидата.
(3) Уз пријаву из става 1. овог члана кандидат је дужан 

доставити:
1) овјерену копију дипломе или увјерења о стеченом 

образовању,
2) доказ о уплати трошкова полагања испита.




