На основу члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 56/06 и 28/13), члана 8. Закона о Фонду за развој
и запошљавање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/06 и 28/13) и
члана 14. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (број: 04/1-012-2-1510/13, од
11.7.2013. године), Влада Републике Српске у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске а.д. Бањалука, на 196. сједници, одржаној 27.9.2018. године, д о н о с и

ПРАВИЛА
О 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 број 33/18 и 62/18); (у даљем тексту: Правила) у члану 4. став (1) текст:
„Куповина, изградња, реконструкција, адаптација и проширење стамбених јединица.“,
мијења се и гласи:
„Куповина, изградња, реконструкција, адаптација и проширење стамбених јединица и
рефинансирање раније одобрених стамбених кредита по пројекту Социјални програм
стамбеног збрињавања у Босни и Херцеговини финансираног из средстава Развојне банке
савјета Европе - CEB (у даљем тексту: рефинансирање кредита CEB-a).“.
(1) У члану 4. став (2) Правила, иза дијела текста „проширење стамбених јединица“ додаје се
текст:
„и рефинансирање кредита CEB-a“.
Члан 2.
(1) У члану 7. став (1) Правила у табели у колони „Износ кредита / зајмова (у КМ)“ , у
припадајућем дијелу за „КЛ за предузетнике и предузећа“ текст:
„- од 50.000 до 3.000.000 за припрему извоза“, брише се.
(2) У истом члану у ставу (1) Правила у табели у колони „Износ кредита / зајмова (у КМ)“ , у
припадајућем дијелу за „Стамбени кредити“ иза дијела текста: „стамбене јединице“, додаје
се текст: „и рефинансирање кредита CEB-a“.
Члан 3.
(1) У члану 10. у ставу (3) Правила текст:
„ , изузев за набавку обртних средстава за набавку пољопривредних производа домаћих
пољопривредних произвођача, за које је рок за повлачење укупног износа средстава 2 (два)
мјесеца.“ брише се.
(2) У члану 10. у ставу (3) Правила текст:
„ , изузев за набавку обртних средстава за примарну производњу и за набавку
пољопривредних производа домаћих пољопривредних произвођача“, брише се.

Члан 4.
(1) У члану 11. став (1) Правила у табели у колонама: „Период отплате“ и „Грејс-период“, у
припадајућем дијелу за „КЛ за предузетнике и предузећа“ текст:
„- до 5 година за припрему извоза“ и припадајући текст „-до 24 мјесеца“ брише се.
Члан 5.
(1) У члану 17. став (3) Правила текст: „и минималне каматне стопе ИРБРС“, брише се.
(2) У члану 17. став (3) тачка 1. алинеја 5 Правила текст: „краткорочне“, брише се.
Члан 6.
(1) Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Српске“.
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