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2319
На основу члана 7а. став 2. Закона о Гарантном фонду
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 50/10, 107/19 и 44/20), Одлуке о потврђивању Уредбе са
законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 53/20) и члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), Влада Републике Српске, на 99. сједници, одржаној 3.12.2020. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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”, број 64/20) у тачки IV у подтачки 2) број: “2020”
замјењује се бројем: “2021”.
У подтачки 6) ријечи: “четири године” замјењују се
ријечима: “седам година”.
Послије подтачке 8) додају се нове подт. 9) и 10), које
гласе:
“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,
- 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 банкарство
Републике Српске на дан закључења уговора о новом кредиту.
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10) Ограничења гарантовања кредита одобрених за намјену рефинансирања, тј. отплату уговорених негарантованих кредита, уређују се уговором о гарантовању.”.
II
У тачки V у подтачки 4) послије ријечи: “уговореном”
ријеч: “ануитетном” замјењује се ријечју: “отплатномˮ.
III
У тачки X у подтачки 1) у алинеји другој послије ријечи: “трошковеˮ додају се ријечи: “и рефинансирања, тј. отплату раније одобрених негарантованих кредита, у складу
са тачком IV подтачком 9) ове одлукеˮ.
У алинеји четвртој број: “30.000” замјењује се бројем:
“50.000”, број: “100.000” замјењује се бројем: “200.000”, те
број: “250.000” замјењује се бројем: “400.000”.
У алинеји петој ријечи: “четири године” замјењују се
ријечима: “седам година”.
У алинеји седмој послије ријечи: “отплатном плану” додају се запета и ријечи: “односно плану отплате у ратама”.
У алинеји десетој број: “2021” замјењује се бројем:
“2022”.
Алинеја једанаеста мијења се и гласи:
“- статус измирења кредитних обавеза на дан 16. март
2020. године: привредни субјект, поред документације коју
захтијева финансијска организација, даје и изјаву о непостојању кредита, у статусу неизмирења обавеза код финансијских организација;”.
У подтачки 2) у алинеји првој текст: “на дан 31. децембар 2019. године пословали са губитком и привредни
субјекти који су” брише се.
У алинеји другој послије ријечи: “прописима” додају се
ријечи: “Републике Српске, искључујући привредне субјекте који те обавезе према Пореској управи Републике Српске
измирују средствима кредита обезбијеђеног гаранцијом Гарантног програма”.
У подтачки 3) у алинеји четвртој тачка се замјењује запетом и додаје се нова алинеја пета, која гласи:
“- изјаву о непостојању кредита у статусу неизмирења обавеза на дан 16. март 2020. године према прописима
Агенције за банкарство Републике Српске.”.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3344/20
3. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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