
 

 

„Службени гласник Републике Српске“, број 56/10 

 

 

ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ И КВАЛИФИКАЦИОНИМ УСЛОВИМА ЗА  

ОБАВЉАЊЕ ШПЕДИТЕРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ШПЕДИТЕРСКИХ ПОСЛОВА 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником прописују се услови у погледу опремљености пословних просторија, 

уређаја и опреме за обављање шпедитереке дјелатности, као и услови у погледу 

стручне спреме лица која обављају шпедитерске послове. 

Члан 2. 

(1) Шпедитерска дјелатност и шпедитерски послови обављају се у за то 

         обезбијеђеној пословној просторији уређеној и опремљеној за обављање 

          шпедитерске дјелатности и шпедитерских послова. 

(2) Пословне просторије у којима се обављају шпедитерска дјелатност и 

     шпедитерски послови имају уређаје и опрему за комуницирање и рад са 

    документацијом, као ШТО су: рачунар, телефонска линија, телефонски апарат, 

     телефакс и копир апарат. 

Члан 3. 

Правно лице може обављати шпедитерске дјелатности ако испуњава сљедеће 

услове: 

а) да је регистровано за обављање шпедитерске дјелатности, шифра дјелатности 

63.400 - дјелатност других посредника у саобраћају, 

б) да има најмање једног запосленог радника који посједује цертификат о  

испуњавању услова за обављање шпедитерских послова и 

в) да има пословне просторије за обављање шпедитерске дјелатности  и  

шпедитерских  послова у  којима су обезбијеђени уређаји и опрема за 

комуницирање и рад са документацијом, као што су рачунар, телефонска линија, 

телефонски апарат, телефакс и копир апарат. 

Члан 4. 

Уколико правно лице обавља шпедитерску дјелатност преко једне или више пословних 

јединица, оне морају испуњавати сљедеће услове: 

а) да је извршен упис сваке пословне јединице у регистар надлежног суда и да је 

       свака пословна јединица регистрована за обављање дјелатности других 

       посредника у саобраћају, 



б) да у свакој од пословних јединица имају најмање једног запосленог радника 

       који посједује цертификат о испуњавању услова за обављање шпедитерских 

       послова и 

в) да има  пословне просторије за обављање шпедитерских послова у којима су  

       обезбијеђени уређаји и опрема за комуницирање и рад са документацијом, као  

       што су рачунар, телефонска линија, телефонски апарат, телефакс и копир 

       апарат. 

Члан 5. 

Шпедитерске послове могу обављати физичка лица која имају: 

а) високу стручну спрему и  најмање једну годину радног искуства након стицања 

        високе стручне спреме, 

б) вишу стручну спрему и три године радног искуства након стицања више стручне 

       спреме и 

в)   средњу стручну спрему и пет година радног искуства након стицања средње 

      стручне спреме, од чега најмање једну годину на пословима спољнотрговинског 

      промета, односно шпедитерским пословима. 

Члан 6. 

Министарство трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство), на захтјев 

правног и физичког лица, издаје цертификат о испуњавању услова за обављање 

шпедитерске дјелатности за правно лице, цертификат о испуњавању услова за 

обављање шпедитерске дјелатности за пословну јединицу и цертификат о 

испуњавању услова за обављање шпедитерских послова за физичко лице. 

Члан 7. 

Уз захтјев за издавање цертификата о испуњавању услова за обављање шпедитерске 

дјелатности за правно лице, подносилац је дужан приложити:  

а) овјерену копију уписа правног лица у регистар надлежног суда, 

б) овјерену копију регистрације правног лица код Републичког завода за статистику 

са назначеном претежном дјелатношћу 63.400 - дјелатност других посредника у 

саобраћају, 

в) овјерену   копију  увјерења о регистрацији/упису правног лица у Јединствени 

регистар обвезника индиректних пореза,    

г) овјерену копију потврде надлежног пореског органа о јединственом 

идентификационом броју правног лица и  

д) овјерену изјаву којом одговорно лице правног лица под материјалном, 

моралном и кривичном одговорношћу изјављује да су ислуњени прописани услови у 

погледу пословног простора, опреме, уређаја и средстава  за обављање дјелатности 

63.400 - дјелатност других посредника у саобраћају, као и у погледу стручне спреме 

лица која непосредно обављају шпедитерске послове. 

Члан 8. 

Уз захтјев за издавање цертификата о испуњавању услова за обављање 



шпедитерске дјелатности за пословну јединицу, подносилац је дужан приложити:  

а) овјерену коопију уписа дијела правног лица (пословне јединице) у регистар 

надлежног суда,  

б) овјерену копију регистрације пословне јединице код Републичког завода за 

статистику, са назначеном дјелатношћу 63.400 - дјелатност других посредника у 

саобраћају,  

в) овјерену копију увјерења о регистрацији/упису правног лица у Јединствени 

регистар обвезника индиректних пореза,  

г) овјерену копију потврде надлежног пореског органа о јединственом 

идентификационом броју пословне јединице и  

д) овјерену изјаву којом одговорно лице правног лица под материјалном, 

моралном и кривичном одговорношћу изјављује да су испуњени прописани услови у 

погледу пословног простора, опреме, уређаја и средстава за обављање дјелатности 

63.400 - дјелатност других посредника у саобраћају, као и у погледу стручне спреме 

лица која непосредно обављају шпедитерске послове.  

Члан 9. 

Уз захтјев за издавање цертификата о испуњавању услова за обављање 

шпедитерских послова за физичко лице, подносилац је дужан приложити овјерене 

копије: 

а) дипломе о школској спреми, 

б) доказа о радном искуству, 

в) доказа о радном искуству на пословима слољнотрговинског промета или 

        шпедитерским пословима за лица из члана 5.став 1. тачка в)  

г)   доказа о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања  који  издаје 

       Пореска управа  Републике Српске. 

Члан 10. 

(1) Уколико физичко лице посједује цертификат о испуњавању услова за обављање 

шпедитерских послова, а заснива радни однос у другом правном лицу које има 

одобрење за обављање шпедитерске дјелатности, то лице подноси 

Министарству захтјев за издавање новог цертификата о испуњавању услова за 

обављање шпедитерске дјелатности. 

(2) Физичко лице, уз захтјев из става 1. овог члана, дужно је приложити: 

a) оригинал раније издатог цертификата и 

б)   доказ о регистрацији обвезника доприноса обавезног осигурања који је 

      издала Пореска управа Републике Српске. 

Члан 11. 

Правно лице које обавља шпедитерску дјелатност за сопствене потребе није обавезно 

прибавити цертификат. 

Члан 12. 

Поступци започети по Правилнику који је важио до дана ступања на снагу овог 

правилника окончаће се по том правилнику. 



Члан 13. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о минималним 

техичким и квалификационим условима за обављање шпедитерске дјелатности и 

шпедитерских послова („Службени гласник Републике Српске“,  број 29/03, 40/07 и 

69/08). 

Члан 14. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Српске“. 

 

Број: 14-01-1586/10       Министар 

24. маја 2010. године 

Бања Лука                  Мр Предраг Глухаковић, с.р. 



 


