22

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
53/20), Влада Републике Српске, на 149. сједници, одржаној 9.12.2021. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ГАРАНТНОМ
ПРОГРАМУ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ
ПОСЉЕДИЦА ПАНДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19
ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

I
У Одлуци о Гарантном програму подршке привреди за
ублажавање посљедица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 64/20 и 122/20) у тачки III послије друге
алинеје додаје се нова алинеја, која гласи:
“- остали привредни субјекти су привредни субјекти
који нису обухваћени у алинеји два ове тачке, а који испуњавају критеријуме прихватљивости укључења кредита у
портфолио,”.
II
Тачка IV мијења се и гласи:
“1) Гарантни програм организује се у правној форми
имовине без својства правног лица.
2) Гарантни програм организује се са намјеном олакшања приступа привредних субјеката финансијским средствима финансијских организација којима је приступ тим
средствима тренутно отежан због економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом
SARS-COV и спроводиће се до 31. децембра 2022. године.
3) Корисници Гарантног програма су привредни
субјекти микро, мала и средња предузећа, предузетници,
укључујући и регистрована пољопривредна газдинства са
сједиштем, односно пребивалиштем у Републици Српској
и остали привредни субјекти који испуњавају критеријуме
прихватљивости укључења кредита у портфолио.
4) Гарантни програм се реализује путем издавања портфолио гаранција у поступку и на начин уређен овом одлуком и актима донесеним на основу ње.
5) Издавањем гаранција у складу са Гарантним програмом и уговором о гарантовању, Република Српска се
обавезује према финансијској организацији (кориснику гаранције) да ће, за случај да привредни субјекат корисник
кредита не испуни обавезе о доспјелости, измирити обавезу ако буду испуњени услови из уговора о гарантовању.
6) Гаранцијом, у складу са овом одлуком, обезбјеђују
се нови кредити финансијских организација одобрени за
намјену финансирања ликвидности и обртних средстава и
инвестиционих трошкова са роком отплате до седам година, укључујући и могућност коришћења почека (периода
одгоде плаћања) до 12 мјесеци.
7) Гаранције издате у складу са Гарантним програмом
обезбјеђују највише до 70% износа главнице кредита одобреног привредном субјекту (стопа покрића).
8) Предмет гарантовања нису потраживања финансијске организације по основу камата, накнада или било који
други трошкови кредита.
9) Изузетно од подтачке 6. ове тачке, нови кредити могу
се одобрити и за намјену рефинансирања, тј. отплату раније одобрених негарантованих кредита ако су кумулативно испуњени сљедећи услови:
- промјена првобитног уговора узрокована је текућим
потребама привредног субјекта усљед утицаја пандемије
болести COVID-19 на његово пословање или као посљедица успореног опоравка пословања,
- накнадно договорени услови кредитирања у оквиру
Гарантног програма повољнији су за корисника кредита у
односу на првобитно уговорене,
- кредит који је предмет рефинансирања није у статусу
неизмирења обавеза према прописима Агенције за банкар-
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ство Републике Српске на дан закључења уговора о новом
кредиту.
10) Изузетно од подтачке 6. ове тачке, нови кредити се
могу одобрити и за намјену рефинансирања, тј. отплату раније одобрених кредита у оквиру Гарантног програма, и то
само једанпут ако су испуњени услови из подтачке 9. ове
тачке.
11) Ограничења гарантовања кредита одобрених за
намјену рефинансирања, тј. отплату уговорених негарантованих кредита и кредита одобрених у оквиру Гарантног
програма, уређују се уговором о гарантовању”.
III
Тачка X мијења се и гласи:
“1) Финансијска организација може укључити у обезбијеђени портфолио само кредите који кумулативно испуњавају сљедеће услове:
- корисник кредита: привредни субјекат са сједиштем
у Републици Српској који није био у финансијским потешкоћама на дан 31. децембар 2019. године, али тренутно
има потешкоће у пословању, које су настале као посљедица
пандемије заразне болести COVID-19 или као посљедица
успореног опоравка његовог пословања;
- намјена кредита: нови кредит за финансирање основне дјелатности, и то за ликвидност и обртна средства, за инвестиционе трошкове и рефинансирања, тј. отплату раније
одобрених негарантованих кредита и кредита одобрених у
оквиру Гарантног програма, у складу са тачком IV подт. 9.
и 10. ове одлуке;
- кредит не може бити намијењен финансирању повезаних лица или лица са сједиштем у иностранству;
- максималан износ кредита је:
а) микропредузећа: 50.000 КМ,
б) мала предузећа: 200.000 КМ,
в) средња и остала предузећа: 500.000 КМ;
- рок отплате кредита: најдуже седам година, укључујући и почек (период одгоде плаћања);
- почек (период одгоде плаћања) ако је уговорен до 12
мјесеци;
- начин отплате кредита: мјесечни ануитети према уговореном отплатном плану, односно плану отплате у ратама;
- каматна стопа на кредит: финансијска организација
утврђује у складу са властитом кредитном политиком, а
највише до каматне стопе утврђене у спроведеном поступку јавног позива за исказивање интереса за учешће у Гарантном програму;
- инструменти обезбјеђења кредита, поред гаранције
издате у оквиру Гарантног програма: самостално утврђује
финансијска организација, узимајући у обзир и заштиту од
кредитног ризика обезбијеђену гаранцијом, а најмање мјенице корисника кредита и његовог већинског власника,
- датум закључења уговора о кредиту: за вријеме
трајања Гарантног програма, а након закључења уговора о
гарантовању, уз услов да је кредит пуштен у течај, тј. средства одобрена кориснику кредита најкасније до 31. јануара
2023. године;
- статус измирења кредитних обавеза на дан подношења
захтјева за кредит, односно закључења уговора: привредни
субјект, поред документације коју захтијева финансијска
организација, даје и изјаву о непостојању кредита у статусу
неизмирења обавеза код финансијских организација;
- укупна концентрација (излагање) према једном или
групи повезаних привредних субјеката не може бити већа
од 3% највишег волумена портфолија уговореног са финансијском организацијом.
2) Финансијске организације могу једном привредном субјекту одобрити више кредита у оквиру Гарантног
програма, уз услов да укупан износ одобрених кредита не
пређе максималан износ кредита утврђен по врстама привредних субјеката из подтачке 1. ове тачке.

13.12.2021.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3) 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 подношења захтјева за кредит, односно
закључења уговора,
- 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 услуге Бања Лука нису доставили финансијске извјештаје за годину која претходи години
у којој се подноси захтјев за кредит, 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
реструктурирања у складу са законом којим се уређује стечај или који су у поступку ликвидације у складу са законом
којим се уређује ликвидациони поступак.
4) Корисник кредита дужан је, уз захтјев за кредит, финансијској организацији поднијети посљедње финансијске
извјештаје и:
- опис пословног положаја и финансијских потреба као
посљедице болести COVID-19,
- утврђени износ, рочност и намјену кредита,
- изјаву да је кредит намијењен финансирању у складу
са Гарантним програмом,
- у случају да има кредит код друге финансијске организације, која му је, у складу са актима Агенције за банкарство
Републике Српске, односно Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине о привременим мјерама за ублажавање посљедица пандемије COVID-19, одобрила привремени мораторијум, изјаву о постојању таквог кредита,
- изјаву о непостојању кредита у статусу неизмирења
обавеза на дан подношења захтјева за кредит, односно
закључења уговора према прописима Агенције за банкарство Републике Српске,
- у случају да има кредит код друге финансијске организације у оквиру Гарантног програма, изјаву о постојању таквог кредита са назначеним износом кредита за потребе добијања другог кредита у складу са подтачком 1а. ове тачке”.
IV
У тачки XIV у подтачки 2) послије ријечи: “текућем”
ријечи: “кварталу за претходни квартал” замјењују се ријечима: “мјесецу за претходни мјесец”.
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Републике Српске, на 148. сједници, одржаној 2.12.2021.
године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
1. Раскида се Уговор о концесији за изградњу Мале
хидроелектране “Цијевна IV” на ријеци Босни, бр. 05-312412/06, од 12.5.2006. године, 01-31-623/07, од 28.8.2007.
године, и 05.07/312-691/08, од 10.6.2008. године, закључен
између Владе Републике Српске, Министарства индустрије, енергетике и рударства и “Technor Energy AS” Норвешка.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3608/21
2. децембра 2021. године
Бањалука

На основу члана 8. став 1, а у вези са чланом 26. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 59/13, 16/18 и 70/20) и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), на приједлог Министарства енергетике и рударства, Влада Републике Српске, на 148. сједници, одржаној 2.12.2021. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ И КОРИШЋЕЊЕ
СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ “НЕВЕСИЊЕ”,
ОПШТИНA НЕВЕСИЊЕ

1. Привредном друштву “ETMax” д.о.о. Бања Лука (у
даљем тексту: Концесионар) додјељује се концесија за
изградњу и коришћење Соларне фотонапонске електране
“Невесиње” на подручју општине Невесиње.
2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на
период од 50 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.
3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе
накнаде.
Концесионар је дужан прије закључења уговора о концесији уплатити у корист буџета Републике Српске једнократну накнаду за уступљено право у износу од 521.808,00 КМ.
Висина концесионе накнаде за коришћење предмета
концесије износи 0,0055 КМ по произведеном киловат-часу (kWh) електричне енергије на званичном обрачунском
мјесту примопредаје електричне енергије.
4. Привредно друштво из тачке 1. овог рјешења је у
сврху реализације уговора о концесији основало концесионо предузеће Соларна електрана “Невесиње” друштво
са ограниченом одговорношћу за производњу електричне
енергије са којим ће концедент закључити уговор о концесији.
5. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи
сва права утврђена овим рјешењем.
6. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3636/21
2. децембра 2021. године
Бањалука

Број: 04/1-012-2-3591/21
9. децембра 2021. године
Бањалука

2018

2016
На основу члана 46. Закона о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20) и
члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

2017

V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 8. став 1, а у вези са чланом 26. Закона
о концесијама (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
59/13, 16/18 и 70/20), и члана 43. став 6. Закона о Влади
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 118/08), на приједлог Министарства енергетике и рударства, Влада Републике Српске, на 148. сједници, одржаној 2.12.2021. године, д о н о с и

