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Извјештај финансијске организације  о испуњености критерија за 

укључења кредита у портфолио 

 
 

Корисник кредита 
 

Корисници кредита обезбијеђеног гаранцијом из Гарантног програма не могу бити:  

 привредни субјекти који су у статусу неизмирења обавеза према прописима Агенције за банкарство 

Републике Српске на дан 16.03.2020. године;  

 привредни субјекти који имају доспјеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Српској, у 

складу са пореским прописима Републике Српске, искључујући привредне субјекте који те обавезе према 

Пореској управи Републике Српске измирују средствима кредита обезбијеђеног гаранцијом Гарантног 

програма;  

 привредни субјекти који Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске обавезе нису доставили 

финансијске извјештаје за 2019. годину, а били су дужни да то ураде у складу са прописима;  

 јавна предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима;  

 финансијске организације банкарског система Републике Српске и други субјекти који обављају 

финансијске дјелатности и дјелатности осигурања у складу са прописима о класификацији дјелатности у 

Републици Српској;  

 привредни субјекти који се баве приређивањем игара на срећу, производњом и прометом оружја, те 

примарно производњом, извозом и продајом цигарета и јаких алкохолних пића;  

 привредни субјекти над којима се спроводи поступак реструктуирања у складу са законом којим се уређује 

стечај или који су у поступку ликвидације;  

 привредни субјекти који су већ корисници кредита обезбијеђеног гаранцијом из Гарантног програма 

Корисник гаранције  

Корисници гаранције могу бити банке и микрокредитне организације са сједиштем у Републици Српској, које 

имају дозволу за рад Агенције за банкарство Републике Српске, као и банке и микрокредитне организације које у 

Републици Српској послују посредством филијала, уз одобрење Агенције за банкарство Републике Српске.  

Износ кредита  

 предузетници и регистрована пољопривредна 

газдинства  ≤ 50.000,00 КМ 

 микро предузеће  ≤ 50.000,00 КМ 

 мало предузеће ≤ 200.000,00 КМ 

 средње предузеће ≤ 400.000,00 КМ 

Износ гаранције   

Гаранције издате у складу са Гарантним програмом обезбјеђују највише до 70% износа главнице кредита одобреног 

привредном субјекту (стопа покрића).  

Рок отплате  

Максималан рок отплате кредита је 7 (седам) година укључујући грејс период, изузев кад је намјена кредита 

рефинансирање. У том случају, максималан рок отплате је 5 година. 

Грејс период  

Грејс период мора да се налази у интервалу од три (3) до дванаест (12) мјесеци  



Каматна стопа  

Каматну стопу утврђује финансијска организација у складу са властитом кредитним политиком, највише до каматне 

стопе утврђене у спроведеном поступку јавног позива за исказивање интереса за учешће у Гарантном програму.  

Датум Уговора о кредиту  

Да ли је Уговор о кредиту закључен 

за вријеме трајања Гарантног 

програма, а који се спроводи до 

31.12.2021. године?  

 Да                        Не 

Намјена кредита 

финансирање основне 

дјелатности   
 Да         Не 

 Износ у КМ 
% у односу 

на кредит 

 одржавање ликвидности   

 обртна средства  
  

 инвестициони  трошкови  
  

 рефинансирање 
  

Нови кредити се могу одобрити за 

намјену рефинансирања ако су 

кумулативно испуњени сљедећи 

услови:  

 промјена првобитног 

уговора узрокована је 

текућим потребама 

привредног субјекта 

усљед утицаја пандемије 

болести „COVID 19“ на 

његово пословање;  

 накнадно договорени 

услови кредитирања у 

оквиру Гарантног 

програма повољнији су за 

корисника кредита у 

односу на провобитно 

уговорене;  

 кредит који је предмет 

рефинансирања није у 

статусу неизмирења 

обавеза према прописима 

Агенције за банкарство 

Републике Српске на дан 

закључења уговора о 

новом кредиту 

 

 

Образложење намјене кредита:  



Инструменти обезбјеђења 

 

 

 

Инструменте обезбјеђења поред  гаранције издате у оквиру Гарантног програма, самостално утврђује финансијска 

организација, а најмање прописан инструмент обезбјеђења је мјеница корисника кредита и његовог већинског 

власника.  

Да ли је корисник кредита био у финансијским 

потешкоћама на дан 31.12.2019. године?  

 Да                        Не                   

 Финансијски извјештај на дан 

31.12.2019.  

 Извјештај о текућим задужењима 

привредног субјекта на дан 

31.12.2019.  

 Увјерење о измиреним пореским 

обавезама  

Да ли корисник кредита има повезана лица која су 

изложена Гарантном програму подршке привреди? 
 Да                        Не 

Уколико има, навести која су и колика је њихова 

изложеност у односу на уговорени волумен 

портфолија финансијске организације 

 

Укупна концентрација (излагање) према једном или групи повезаних привредних субјеката не може бити већа од 

3% највишег волумена портфолија уговореног са финансијском организацијом. 

Да ли је корисник кредита доставио финансијској 

организацији документацију у складу с чланом X 

подтачком 3. Одлуке о гарантном програму 

подршке привреди за ублажавање посљедица 

пандемије болести „COVID-19“? 

 Да                        Не 

Да ли је корисник кредита испоштовао уговорне 

обавезе из Гарантног програма подршке 

привредним субјектима? 

 Да                        Не 

Уговором о кредиту укљученог у портфолио, корисник кредита се обавезује да:  

 неће аплицирати за нови кредит из Гарантног програма, ако је већ корисник кредита обезбијеђеног 

гаранцијом из Гарантног програма  

 

Напомена:  

                                                                                                              

 

 

                                                                                                           ______________________ 

Потпис овлаштеног лица  


