На основу члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, брoj 56/06 и 28/13), члана 8. Закона о Фонду за развој и запошљавање
РС (Службени гласник РС број 56/06 и 28/13) и члана 14. Статута Инвестиционо-развојне банке
Републике Српске (број: 04/1-012-2-1510/13, од 11.07.2013.године), Влада Републике Српске у
функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 27.
сједници, одржаној 04.07.2019. године, доноси

ПРАВИЛА
o измјенама и допунама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и
зајмовима
Члан 1.
(1) У Правилима пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима („Службени гласник
Републике Српске“ бр: 33/18, 62/18 и 94/18), (у даљем тексту: Правила) у члану 2. у ставу (1) иза
тачке 6. додаје се тачка 7. која гласи:
„7. Oткуп потраживања“.
Члан 2.
(1) У члану 3. у ставу (2) Правила у табели, у колони „Кредитна линија (КЛ)/Зајмови“, додају се
ријечи: „Oткуп потраживања“, а у колони „Корисници“ додају се ријечи: „Правна лица са
сједиштем у Републици Српској“.
Члан 3.
(1) У члану 4. у ставу (1) Правила у табели, у колони „Кредитна линија (КЛ)/Зајмови“, додају се
ријечи: „Откуп потраживања“, а у колони „Намјена“ додају се ријечи:
„Откуп доспјелих и недоспјелих потраживања која корисници имају од Републичких органа
управе, и правних лица чији је оснивач Република Српске и који се дјелимично или у цијелости
финансирају из јавних прихода и
Откуп доспјелих и недоспјелих потраживања која корисници имају од Републичких органа управе
из окружења и правних лица чији су оснивачи Владе земаља из окружења и који се дјелимично или
у цијелости финансирају из јавних прихода“.
У члану 4. у ставу (2) Правила иза ријечи: „у сврху побољшања ликвидности,“ додају се ријечи:
„откуп потраживања у циљу осигурања континуитета пословног процеса,“.
Члан 4.
(1) У члану 5. у ставу (1) Правила иза ријечи: „изузев за“ додају се ријечи: „откуп потраживања,“.
(2) У члану 5. иза става (3) Правила додаје се нови став који гласи: „(4) ИРБРС, у име и за рачун
Фонда за развој и запошљавање Републике Српске или Фонда за развој источног дијела Републике
Српске, закључује уговор о откупу потраживања са корисником - повјериоцем и дужником“.
Члан 5.
(1) У члану 7. у ставу (1) Правила, у колони „Кредитна линија (КЛ)/Зајмови“ додају се ријечи:
„Откуп потраживања“, а у колони „Износ кредита/зајмова (у КМ)“ додају се ријечи: „До 90%
потраживања које корисник - повјерилац има од дужника“.
(2) У члану 7. у ставу (2) Правила, иза ријечи: „микробизнис у пољопривреди“ ријеч: „и“ брише
се и додаје се запета, а иза ријечи: „Војске Републике Српске“, брише се тачка и додају се ријечи:
„и за откуп потраживања“.

Члан 6.
(1) У члану 9. Правила иза става (2) додаје се нови став (3) који гласи:
„(3) За откуп потраживања одлуку о одобравању откупа потраживања доноси кредитни одбор
ИРБРС“,
а досадашњи став (3) постаје став (4).
Члан 7.
(1) У члану 10. Правила додаје се нови став (5) који гласи:
„(5) Период отплате за откуп потраживања почиње тећи наредног дана по исплати кориснику уступиоцу потраживања и траје до наплате потраживања. Корисник - уступилац потраживања је
обавезан платити камату за цјелокупан период отплате“.
Члан 8.
(1) У члану 11. у ставу (1) Правила у табели, у колони „Кредитна линија (КЛ)/Зајмови“ додају се
ријечи: „Откуп потраживања“, у колони „Период отплате“ додају се ријечи: „до 5 година“, а у
колони „Грејс-период“ додају се ријечи: „нема“.
Члан 9.
(1) У члану 12. у ставу (1) Правила иза ријечи: „изузев“, додају се ријечи: „за откуп
потраживања,“.
Члан 10.
(1) У члану 14. Правила додаје се нови став (4) који гласи:
„(4) За откуп потраживања обавезе корисника - уступиоца потраживања према Фонду за развој и
запошљавање Републике Српске и Фонду за развој источног дијела Републике Српске по основу
накнаде за обраду и камате доспијевају исплатом кориснику - уступиоцу потраживања.“.
Члан 11.
(1) У члану 16. у ставу (2) Правила иза ријечи: „демобилисане борце ВРС“, ријеч: „и“ брише се и
додаје запета, а иза ријечи: „или демобилисани борац ВРС“, додају се ријечи: „и откуп
потраживања“.
(2) У члану 16. у ставу (7) Правила иза ријечи: „демобилисане борце ВРС“, ријеч: „и“ брише се и
додаје запета, а иза ријечи: „или демобилисани борац ВРС“, додају се ријечи: „и откуп
потраживања“.
Члан 12.
(1) У члану 17. став (1) Правила мијења се и гласи:
„(1) Преглед излазних каматних стопа ИРБPC, каматних стопа ИРБРС и максималних каматних
маржи финансијског посредника по кредитним линијама приказан je y табели:

Кредитна линија (КЛ)
КЛ за почетне пословне активности
КЛ за микробизнис у пољопривреди

Излазна каматна стопа ИРБРС
„6мЕ“-2,2 проц. поена;
минимално 1,0%, максимално 1,6%
„6мЕ“-2,2 проц. поена;
минимално 1,0%, максимално 1,6%

Максимална каматна
маржа финансијског
посредника
3,4 процентних поена
3,4 процентних поена
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КЛ за пољопривреду

„6мЕ“-3,0 проц. поена;
минимално 1,0%, максимално 1,9%

3,1 процентних поена

КЛ за предузетнике и предузећа

„6мЕ“-2,7 проц. поена;
минимално 1,3%, максимално 1,9%

3,1 процентних поена

1,8% проц. поена

2,4 процентних поена

„6мЕ“-2,2 проц. поена (1,3%)
минимално 1,3%, максимално 1,9%

3,1 процентних поена

Стамбени кредити
КЛ за јединице локалне самоуправе

“
(2) У члану 17. у ставу (2) Правила брише се тачка и додају се ријечи „а каматна стопа за откуп
потраживања износи 3,5%“.
(3) У члану 17. у ставу (3) тачка 1. Правила алинеја 3 „-0,3 проц. поена за кредите чији су
подносиоци захтјева чланови кластера“, брише се.
(4) У члану 17. Правила став (5), брише се.
Члан 13.
(1) У члану 18. у ставу (2) Правила иза ријечи „максимално до 1,0 процентних поена“ брише се
тачка и додаје се текст: „ , а минимална излазна каматна стопа за све кредитне линије изузев
стамбених кредита је 0,5%.“
Члан 14.
(1) У члану 19. Правила додаје се став (3) који гласи: „Накнада за обраду захтјева за откуп
потраживања коју наплаћује ИРБРС износи 0,5% од уговореног износа“.
Члан 15.
(1) У члану 22. послије става (5) додаје се став (6), који гласи:
„(6) За откуп потраживања, инструменти обезбјеђења уредне наплате потраживања су:
•

мјенице корисника - уступиоца потраживања, код откупа потраживања са регресом и

•

полиса осигурања, код откупа потраживања без регреса.
Члан 16.

(1) У члану 23. у ставу (3) Правила иза ријечи: „демобилисане борце ВРС“, ријеч: „и“ брише се и
додаје запета, а иза ријечи: „или демобилисани борац ВРС“, додају се ријечи: „и откуп
потраживања“.
Члан 17.
(1) Ова правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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