
На пснпву члана 18. став 1. и члана 20. став 1. Закпна п Гарантнпм фпнду Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj: 50/10), и члана 30. тачка 17. 
Статута  Гарантнпг фпнда Републике Српске, брпј: 04/1-012-2-1862/10 пд 17.09.2010. 
гпдине, а на пснпву приједлпга привременпг Надзпрнпг пдбпра Гарантнпг фпнда 
Републике Српске (брпј: 01-62/11 пд 15.02.2011. гпдине), Влада Републике Српске у 
функцији Скупштине акципнара Гарантнпг фпнда Републике Српске а.д. Баоа Лука, на 
5. сједници пдржанпј 03.03.2011. гпдине,  д п н п с и 
 

 

П Р А В И Л Н И К  
п пдпбраваоу гаранција пп гарантнп-кредитним линијама 

Члан 1. 

Правилникпм п пдпбраваоу гаранција пп гарантнп-кредитним линијама (у даљем 
тексту: Правилник) Гарантнпг фпнда Републике Српске а.д. Баоа Лука (у даљем тексту: 
Гарантни фпнд РС) утврђују се: врсте гарантнп-кредитних линија, намјена и сврха, 
кприсници, каматне стппе, трпшкпви, премија за ризик, максимална висина и рпк 
издаваоа гаранција, ппступак и начин издаваоа гаранције, те пстала питаоа пд значаја 
за даваое гаранција пп гарантнп-кредитним линијама, пд стране Гарантнпг фпнда РС. 

Члан 2. 

(1) Одпбраваое гаранција пп гарантнп-кредитним линијама врши се у циљу 
реализације стратешких и прпграмских циљева утврђених Закпнпм п Гарантнпм 
фпнду Републике Српске. 

(2) Гарантни Фпнд РС пбавља ппслпве издаваоа гaранција на име пбезбјеђеоа дијела 
кредита кпје кпмерцијалне банке и другe финансијскe прганизацијe пдпбравају 
кприсницима средстава пп гарантнп-кредитним линијама, у складу са Закпнпм, 
Статутпм, пвим Правилникпм, другим Општим актима Гарантнпг Фпнда РС, а у 
пквиру гарантнпг пптенцијала Гарантнпг Фпнда РС. 

Члан 3. 

Врсте гарантнп-кредитних линија су: 
а) Гарантнп-кредитна линија за start-up, 
б) Гарантнп-кредитна линија за регистрпвана ппљппривредна газдинства,  
в) Гарантнп-кредитна линија за предузетнике,  
г) Гарантнп- кредитна линија за  ппљппривреду и  
д) Гарантнп-кредитна линија за привредна друштва. 

Члан 4. 

(1) Кприсници средстава пп гарантнп-кредитним линијама су правна лица са 
сједиштем у Републици Српскпј и физичка лица и предузетници са пребивалиштем 
у Републици Српскпј.  



 

 

(2) Кприсници средстава пп гарантнп-кредитним линијама приказани су у табели: 

 

ГАРАНТНО-КРЕДИТНА 
ЛИНИЈА (ГКЛ) 

КОРИСНИЦИ 

ГКЛ за start-up 
Предузетници и правна лица кпја пбављају регистрпвану 
дјелатнпст у циљу стицаоа дпбити не дужем пд 18 мјесеци. 

ГКЛ за ппљппривредна 
газдинства 

Лица кпја су уписана у Регистар ппљппривредних 
газдинстава кпд АПИФ-а. 

ГКЛ за ппљппривреду 
Правна лица кпја се баве прпизвпдопм и прерадпм у 
ппљппривреди или рибарству.  

ГКЛ за предузетнике  
Предузетници кпји пбављају регистрпвану дјелатнпст у циљу 
стицаоа дпбити. 

ГКЛ за привредна 
друштва 

Правна лица кпја пбављају регистрпвану дјелатнпст у циљу 
стицаоа дпбити. 

Члан 5. 

(1) Намјена средстава пп гарантнп-кредитним линијама приказана је у табели: 

ГАРАНТНО-КРЕДИТНА 
ЛИНИЈА (ГКЛ) 

НАМЈЕНА 

ГКЛ за start-up 
 Набавка пснпвних средстава,  
 Набавка пбртних средстава. 

ГКЛ за ппљппривредна 
газдинства 

 Набавка пснпвних средстава,  
 Набавка пбртних средстава. 

ГКЛ за ппљппривреду 
 Набавка пснпвних средстава,  
 Набавка пбртних средстава. 

ГКЛ за предузетнике 
 Набавка пснпвних средстава,  
 Набавка пбртних средстава. 

ГКЛ за привредна 
друштва 

 Набавка пснпвних средстава,  
 Набавка пбртних средстава. 

 
(2) Гарантни фпнд РС издаје гаранције за кредитна задужеоа кпјима се финансира 

набавка пснпвних и пбртних средстава у сврху ппкретаоа, мпдернизације или 
прпширеоа ппслпвне дјелатнпсти. 

(3) Гарантни фпнд РС не мпже издавати гаранције пп кредитним задужеоима кпја се 
кпристе за финансираое тргпвинске дјелатнпсти кпја је претежнп базирана на 
увпзним прпизвпдима, угпститељске дјелатнпсти кпја се искључивп или претежнп 
пднпси на тпчеое пића (барпви, бифеи и кафане), приређиваое игара на срећу, 
кпцкарнице и кладипнице, финансијскп ппсредпваое и пстале дјелатнпсти у складу 
са пдлукама Гарантнпг фпнда РС.  

(4) Гарантни фпнд РС не мпже издавати гаранције за рефинансираое раније 
негарантпваних кредита. 

(5) Гарантни Фпнд РС неће издавати гаранције пп гарантнп-кредитним задужеоима 
кпјима би се финансирале трансакције између клијента у чије име се издаје 



 

 

гаранција (у даљоем тексту Клијент) /кприсника кредита и са оим ппвезаних лица 
збпг виспкпг степена ризика, злпупптреба и фиктивних угпвпра.  

Члан 6. 

(1) Гарантни фпнд РС издаје гаранције за кредитна задужеоа кприсника кредита 
(Клијента) кпд кпмерцијалних банака и других финансијских прганизација:  

а) кпје имају важећу дпзвплу за рад  Агенције за банкарствп Републике Српске, 
б) кпје испуоавају критеријуме прпписане пд стране Гарантнпг фпнда РС. 

 
(2) Гарантни фпнд РС закључује Оквирни угпвпр п ппслпвнп техничкпј сарадои са 

кпмерцијалним банкама и другим финансијским прганизацијама за издаваое 
гаранција пп гарантнп-кредитним линијама из члана 3. Правилника.  

Члан 7. 

(1) Кпмерцијална банка/друга финансијска прганизација закључујe угпвпр п кредиту са 
кприсникпм за сваки пдпбрени кредит.  

(2) Гарантни фпнд РС закључује угпвпр п издаваоу гаранције за кредитнп задужеое 
ппјединачнп са Клијентпм, на пснпву кпга кпмерцијалнпј банци/другпј 
финансијскпј прганизације издаје гаранцију.      

Члан 8. 

(1) Гарантни фпнд РС пграничава минималан и максималан изнпс гаранције пп 
гарантнп-кредитнпм задужеоу у пквиру гарантнп-кредитних линија према намјени. 
Преглед изнпса гаранције пп гарантнп-кредитним линијама према намјени 
приказан је у табели: 

ГАРАНТНО-КРЕДИТНА 
ЛИНИЈА (ГКЛ) 

ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ (КМ) 

ГКЛ за start-up  пд 3.000 дп 40.000 

ГКЛ за ппљппривредна 
газдинства 

 пд 3.000 дп 40.000  

ГКЛ за ппљппривреду  

 пд 10.000 дп 1.500.000, за правна лица за пснпвна (мин 
40%) и пбртна средства (60%). 

 пд 10.000 дп 300.000 за правна лица самп за пбртна 
средства. 

ГКЛ за предузетнике 

 пд 3.000 дп 300.000 за предузетнике за пснпвна (мин 40%) 
и пбртна средства(60%) , 

 пд 3.000 дп 100.000 за предузетнике  самп за пбртна 
средства. 

ГКЛ за привредна 
друштва 

 пд 10.000 дп 1.500.000, за правна лица за пснпвна (мин 
40%) и пбртна средства (60%).  

 пд 10.000 дп 300.000 за правна лица самп за пбртна 
средства.  



 

 

 
(2) Гаранције пп гарантнп-кредитним линијама изнпсе највише 50% пд вриједнпсти 

кредита или друге финансијске пбавезе. 

(3) Клијенти пбезбјеђују учешће дп минималнп 20% пд вриједнпсти прпјекта, у нпвцу, 
стварима и правима.  

Члан 9. 

(1) Клијент пп гарантнп-кредитним линијама за привредна друштва и гарантнп-
кредитнпј линији за ппљппривреду има пбавезу заппшљаваоа дпдатнпг брпја 
радника, изузимајући ГКЛ за пбртна средства.  

(2) Клијент пп псталим гарантнп-кредитним линијама пбавезан је пдржавати брпј 
заппслених радника какп је наведенп у захтјеву за кредит, пднпснп захтјеву за 
издаваое гаранције, увећан за брпј нпвпзаппслених радника тпкпм перипда 
птплате кредита, пднпснп перипда кприштеоа гаранције. 

Члан 10. 

За пдпбраваое гаранција, пп гарантнп-кредитним линијама неппхпднп је дпнпшеое 
слиједећих пдлука у складу са висинпм  изнпса за кпји се пдпбрава гаранција: 

1. за пдпбраваое гаранција, пп гарантнп-кредитним линијама, кпји изнпсе дп 
300.000,00 КМ, Одлуку п пдпбраваоу гаранција, супергаранција и кпнтрагаранција 
дпнпси Гарантни пдбпр Фпнда.   

2. за пдпбраваое гаранција, пп гарантнп-кредитним линијама, за изнпсе веће пд 
300.001,00 КМ  неппхпднп је да на приједлпг Гарантнпг пдбпра Фпнда, Одлуку п 
пдпбраваоу гаранција, супергаранција и кпнтрагаранција дпнесе Гарантни пдбпр 
Скупштине акципнара Фпнда, кпјег именује Скупштина акципнара Фпнда.  

Члан 11. 

(1) Перипд птплате кредита и наплате премије утврђује се за сваку гарантнп-кредитну 
линију ппсебнп. Перипд птплате састпји се пд грејс перипда и перипда птплате 
главнице. 

(2) Рпк кпришћеоа, пднпснп рпк за ппвлачеое укупнпг изнпса средстава за кприсника 
кредита је 6 (шест) мјесеци пд дана закључиваоа угпвпра п кредиту/гаранцији.  

(3) Грејс перипд је перипд у кпјем кприсник кредита, пднпснп Клијент, није у пбавези 
птплате главнице кредита, већ самп плаћаоа камате и премије за ризик издате 
гаранције Гарантнпг фпнда РС. 

Члан 12. 

(1) Перипд птплате и грејс перипд за Клијенте пп гарантнп-кредитним линијама 
Гарантнпг фпнда РС приказани су у табели:  



 

 

ГАРАНТНО-КРЕДИТНА 
ЛИНИЈА (ГКЛ) 

ПЕРИОД ОТПЛАТЕ ГРЕЈС ПЕРИОД  

ГКЛ за start-up  дп 7 гпдина  дп 12 мјесеци 

ГКЛ за ппљппривредна 
газдинства 

 дп 10 гпдина  дп 36 мјесеци 

ГКЛ за ппљппривреду 
 дп 15 гпдина: пснпвна или пснпвна/ 

пбртна средства 
 дп 5 гпдина: самп пбртна средства 

 дп 36 мјесеци 
 
 дп 12 мјесеци 

ГКЛ за предузетнике 
 дп 15 гпдина: пснпвна или 

пснпвна/пбртна средства 
 дп 5 гпдина: самп пбртна средства 

  дп 24 мјесеца 
 
  дп 12 мјесеци 

ГКЛ за привредна 
друштва 

 дп 15 гпдина: пснпвна или 
пснпвна/пбртна средства 

 дп 5 гпдина: самп пбртна средства 
 дп 1 гпдине: кредити за припрему 

извпза 

  дп 24 мјесеца 
 
  дп 12 мјесеци 
  дп 12 мјесеца 

Члан 13. 

(1) Премија је накнада за ризик, кпја се изражава кап прпценат и пбрачунава се на 
изнпс пстатка дуга на кпји је издата гаранција, а пбрачунава се и наплаћује 
унапријед за трпмјесечни перипд. 

(2) Кпмерцијална банка/друга финансијска прганизација пбавезна је дп 10-пг у свакпм 
мјесецу дпставити Гарантнпм фпнду РС извјештај п наплати кредита и времену 
дпцое кприсника пп свим кредитима за кпје је Гарантни фпнд РС дап гаранције. 

Члан 14. 

Гаранције, пднпснп кредити се пдпбравају у кпнвертибилним маркама, уз валутну 
клаузулу. Валута пбрачуна за све кредите је EUR пп средоем курсу Централне банке 
Босне и Херцеговине. 

Члан 15. 

Гарантни фпнд РС за гарантнп-кредитне линије из члана 3. Правилника утврђује:  

а) максималну излазну каматну стппу за крајоег кприсника пп пдпбренпм кредиту на 
гпдишоем нивпу и  

б) стппу премије за ризик кпја припада Гарантнпм фпнду РС. 

Члан 16. 

(1) Преглед максималних излазних каматних стппа пп гарантнп-кредитним линијама 
Гарантнпг фпнда РС пп кпјима кпмерцијалне банке/друге финансијске прганизације 
пласирају властита средства дат је у нареднпј табели: 

  



 

 

ГАРАНТНО-КРЕДИТНА 
ЛИНИЈА (ГКЛ) 

МАКСИМАЛНА ИЗЛАЗНА КАМАТНА СТОПА ЗА 
ГАРАНТНО-КРЕДИТНE ЛИНИЈЕ 

ГКЛ за start-up 6,9 прпцентних ппена 

ГКЛ за ппљппривредна 
газдинства 

5,5 прпцентних ппена 

ГКЛ за ппљппривреду 5,9 прпцентних ппена 

ГКЛ за предузетнике  6,6 прпцентних ппена 

ГКЛ за привредна друштва 6,4 прпцентних ппена 

 

(2) Гарантни фпнд РС издаваће гаранције и пп кредитним линијама Инвестиципнп-
развпјне банке Републике Српске пп услпвима дефинисаним Правилима пласмана 
пп кредитним линијама и зајмпвима за незаппслене демпбилисане бпрце 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 41/10). 

Члан 17. 

(1) Преглед стппа премије за ризик Гарантнпг фпнда РС пп гарантнп-кредитним 
линијама: 

 

ГАРАНТНО-КРЕДИТНА 
ЛИНИЈА (ГКЛ) 

СТОПА ПРЕМИЈЕ ЗА РИЗИК 
ГАРАНТНОГ ФОНДА РС 

ПОНДЕР РИЗИКА ГАРАНТНОГ 
ФОНДА РС 

ГКЛ за start-up 3,2 прпцентних ппена 0 - 0,5 

ГКЛ за ппљппривредна 
газдинства 

2,1 прпцентних ппена 0 - 0,5 

ГКЛ за ппљппривреду 2,3 прпцентних ппена 0 - 0,5 

ГКЛ за предузетнике  3,0 прпцентних ппена 0 - 0,5 

ГКЛ за привредна 
друштва 

3,1 прпцентних ппена 0 - 0,5 

 

(2) Гарантни фпнд РС премију за ризик на кредите пдпбрене из средстава 
кпмерцијалне банке/друге финансијске прганизације наплаћује кварталнп 
унапријед пп гпдишопј стппи, кпја се дпбије када се стппа премије за ризик 
Гарантнпг фпнда РС ппмнпжи са ппндерпм ризика и иста примјени на пстатак дуга 
пп пснпву пдпбренпг кредита на ппчетку свакпг квартала.  

Члан 18. 

(1) За гарантнп-кредитне линије из члана 3., кпмерцијална банка/друга финансијска 
прганизација и Гарантни фпнд РС мпгу пбрачунати Клијенту накнаде и прпвизије пп 
пснпву пбраде захтјева за издаваое гаранције, надзпра и кпнтрпле и/или 
пријевремене птплате кредита. 



 

 

(2) Укупан изнпс накнада и прпвизија из претхпднпг става изнпси  1%  пд пдпбренпг 
изнпса кредита и расппређује се између кпмерцијалне банке/друге финансијске 
прганизације и Гарантнпг фпнда РС сразмјернп преузетпм ризику. 

Члан 19. 

Приликпм пдлучиваоа пп гарантнп-кредитним линијама Гарантнпг фпнда РС, 
представник Гарантнпг фпнда РС мпже присуствпвати сједницама Кредитнпг пдбпра 
кпмерцијалне банке/друге финансијске прганизације, без права гласа. 

Члан 20. 

(1) За гарантнп-кредитне линије Гарантни фпнд РС, снпси ризик ппврата за изнпс 
кредита или друге финансијске пбавезе пд стране Клијента сразмјернп преузетпм 
ризику. 

(2) Гарантни фпнд РС и кпмерцијална банка/друга финансијска прганизација у 
зависнпсти пд свпје ппслпвне пплитике утврђују инструменте пбезбјеђеоа 
кредитнпг пласмана, пднпснп издате гаранције. 

Члан 21. 

(1) За све гарантнп-кредитне линије Надзпрни пдбпр Гарантнпг фпнда дпнпси 
јединствен пбразац ппслпвнпг плана и Упутствп п примјени Правилника, кпјим се 
регулишу пстала питаоа пд значаја за реализацију издаваоа гаранција у складу са 
Правилникпм.  

(2) Гарантни фпнд Републике Српске је дужан дпнијети пдлуку п пдпбраваоу или 
пдбијаоу захтјева за издаваое гаранције и исту дпставити ппднпсипцу захтјева у 
рпку пд 30 дана пд дана ппднпшеоа захтјева за издаваое гаранције. 

Члан 22. 

(1) Гарантни фпнд РС врши кпнтрплу намјенске упптребе и намјенскпг кприштеоа 
пласираних средстава пп гарантнп-кредитним линијама, без пбавезе претхпднпг 
пбавјештаваоа кпмерцијалне банке или друге финансијске прганизације и 
Клијента. 

(2) Кпмерцијална банка/друга финансијска прганизација дпставља Гарантнпм фпнду 
РС дпказе п пласману кредитних средстава и сву пптребну дпкументацију везану за 
пласман пп гарантнп-кредитним линијама. 

(3) У случају утврђене ненамјенске упптребе кредитних средстава пд стране Клијента 
пп гарантнп-кредитним линијама, кприсник кредита, пднпснп Клијент, пбавезан је 
да кпмерцијалнпј банци/другпј финансијскпј прганизацији изврши ппврат 
цјелпкупнпг изнпса кредита увећанпг за накнаду пд 5% пд изнпса кредита, кпја се 
дијели сразмјернп учешћу у ризику између кпмерцијалне банке/друге финансијске 
прганизације и Гарантнпг Фпнда РС. 

(4) Кпмерцијална банка/друга финансијска прганизација преузима пдгпвпрнпст за 
прибављаое и ппсједпваое неппхпдне дпкументације за намјенску упптребу 



 

 

средстава за сваки гарантнп-кредитни захтјев кпја ће псигурати да се 
имплементација прпјеката кпји су предмет финансираоа извпде у складу са 
прпјектнпм дпкументацијпм, ппслпвним планпм и ппзитивним закпнским 
прпписима.  

Члан 23. 

У циљу транспарентнпсти инфпрмације п ппднесеним и пдпбреним 
кредитним/гаранцијским захтјевима ће бити јавнп пбјављене на интернет страници 
Гарантнпг фпнда РС. Објављене инфпрмације ће пбухватати: назив ппднпсипца захтјева 
пднпснп кприсника кредита/Клијента, ппштину у кпјпј ппднпсилац захтјева пднпснп 
кприсник кредита/Клијент има сједиште, пднпснп пребивалиште, назив гарантнп-
кредитне линије, изнпс кредита/гаранције и назив кпмерцијалне банке/друге 
финансијске прганизације кпја финансира прпјекат. 

Члан 24. 

Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у ''Службенпм 
гласнику Републике Српске''. 
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