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КРЕДИТИ ЗА ППДРШКУ И ПППРАВАК МИКРП, МАЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋА 

ППГПЂЕНИХ ЕКПНПМСКИМ УТИЦАЈЕМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 
 

Привреди је на распплагаоу нпва кредитна линија намијеоена пружаоу ппдршке ппправку ппслпвних 
субјеката кпја су ппгпђена екпнпмским утицајем пандемије COVID-19, крпз ппбпљшаое приступа 
финансираоу и кпнсплидпване прпграме јавне ппдршке, кпја се реализује у склппу Прпјекта ппправка и 
ппдршке фирмама/ппслпвним субјектима (FRSP). 

Прпјекат се финансира из средстава Свјетскe банке – Међунарпдне банке за пбнпву и развпј. Укупна 
вриједнпст изнпси 56 милипна евра, пд чега је 40% задужеоа или 22,4 милипна евра намијеоенп за 
Републику Српску. 

За реализацију кредитне линије у Републици Српскпј у вриједнпсти пд 20,584 милипна евра неппсреднп је 
задужена Инвестиципнп-развпјна банка Републике Српске, а пласман средстава се врши прекп 
финансијских ппсредника. 

 
КРЕДИТИ ЗА ППДРШКУ И ПППРАВАК МИКРП, МАЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Кприсници:  

- Циљна група 1: вепма ппгпђени предузетници и предузећа, кпја се супчавају 
са падпм брутп прпмета / пбрта пд најмаое 20 прпцената у другпм кварталу 
2020. гпдине у ппређеоу са другим кварталпм 2019. Гпдине 
 
Циљна група 2: недпвпљнп ппслужена микрп, мала и средоа предузећа: 
•   предузетници и предузећа кпја су инклузивна за жене 
•   нпвппснпвани предузетници и предузећа (кпји ппстпје пд 1 дп 5 гпдина) 
• предузетници и предузећа у неразвијеним ппдручјима (неразвијене и 
изразитп неразвијене јединице лпкалне сампуправе) 

Намјена: Набавка пснпвних и пбртних средстава, уз мпгућих 25% рефинансираоа 
Изнпс: Дп 1,5 милипна EUR 
Перипд птплате: Од 3 дп 12 гпдина 

Каматнa стппa: 

Kаматна стппа за крајое кприснике је вриједнпст EURIBOR-a за претхпдни 
шестпмјесечни перипд (какп га пбрачунава Свјетска банка свакпг 15. фебруара и 
15. августа) + фиксни расппн Свјетске банке 0,8% + маржа ИРБРС 0,5% + маржа 
финансијскпг ппсредника 

Начин пласмана: 

Прекп финансијских ппсредника: 

 SBERBANK а.д. Баоа Лука 

 НОВА БАНКА а.д. Баоа Лука 
Инструменти пбезбјеђеоа: Одређује их финансијски ппсредник 
Кпнтакт (ИРБ РС): 051/334-733, 051/334-746 
Детаљне инфпрмације 
 п кредитнпј линији: 

https://www.irbrs.org/azuro3/a3/?id=638 
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