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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду
Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви
17/08 и 20/10) и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000389/12 од
10. јула 2012. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 70. редовној сједници
одржаној 25. и 26. јула 2012. године, доноси

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА СУБВЕНЦИОНИСАЊА ДИЈЕЛА КАМАТА ЗА КРЕДИТЕ

ПРЕДУЗЕЋИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ПОДРУЖНИЦАМА И НОСИОЦИМА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1
Усваја се Програм субвенционисања дијела камата за кредите предузећима,

предузетницима, подружницама и носиоцима пољопривредних газдинстава на
подручју Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину.

Члан 2
Саставни дио ове одлуке је Програм субвенционисања дијела камата за

кредите предузећима, предузетницима, подружницама и носиоцима
пољопривредних газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину,
број: 01-02-598/12-1 од 26. јула 2012. године.

Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-598/12
Брчко, 26. јула 2012. године
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ПРОГРАМ
СУБВЕНЦИОНИСАЊА ДИЈЕЛА КАМАТА ЗА КРЕДИТЕ ПРЕДУЗЕЋИМА,

ПРЕДУЗЕТНИЦИМА, ПОДРУЖНИЦАМА И НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА НА ПОДРУЧЈУ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1
(Циљ програма)

Овим програмом регулишу се: корисници програма субвенционисања дијела камата, средства
програма, минимални и максимални износ кредита, намјена средстава, рок трајања програма и
висина субвенционисане каматне стопе, услови које треба да испуни корисник, поступак
одобравања и контрола коришћења и извјештавања.

Члан 2
(Корисници програма субвенција)

(1) Право на коришћење субвенције дијела камата имају привредни субјекти с подручја Брчко
дистрикта БиХ, који:

a) имају сједиште предузећа, предузетника или подружнице у Брчко дистрикту БиХ;
b) регистровани су као предузеће, предузетник или подружница, у складу са законима Брчко

дистрикта БиХ;
c) регистровану дјелатност обављају на подручју Брчко дистрикта БиХ.

(2) Право на коришћење субвенције дијела камата имају и физичка лица носиоци пољопривредних
газдинстава, која имају пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ и која су уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава и Регистар клијената на подручју Брчко дистрикта БиХ.

(3) Право на коришћење субвенције дијела камата не могу остварити банке нити друге финансијске
организације и осигуравајућа друштва.

Члан 3
(Средства програма)

Укупан износ средстава намијењених за субвенционисање дијела камата у износу од
2.000.000,00 КМ обезбијеђен је Буџетом Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину и налази се на
организационом коду 17010001 – Пододјељења за привредни развој, економски код 614312 –
Грантови непрофитним организацијама.

Члан 4
(Минимални и максимални износ кредита)

(1) Минималан износ кредита за који ће се субвенционисати дио камата је 5.000,00 КМ, а
максималан износ кредита за који ће се субвенционисати дио камата је 3.000.000,00 КМ.

(2) За предузећа и предузетнике из области трговине минималан износ кредита за који ће се
субвенционисати дио камата је 5.000,00 КМ, док је максимални износ кредита 300.000,00 КМ.

(3) У случају да корисник субвенције дијела камата на кредите реализује кредит већи од 3.000.000,00
КМ, односно већи од 300.000,00 КМ, „РГФБД“ Брчко дистрикта БиХ ће субвенционисати дио
камата на износ кредита до 3.000.000,00 КМ, односно на износ кредита до 300.000,00 КМ, а за
разлику преко овог износа кредита неће се субвенционисати дио камата.

(4) Уколико један привредни субјекат реализује два или више кредита имаће право на
субвенционисање дијела камата на збир кредита који не прелази износ од 3.000.000,00 КМ, односно
300.000,00 КМ.
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Члан 5
(Субвенционисање дијела камата из посебног програма за пољопривреду у Брчко дистрикту

БиХ)

(1) Минималан износ кредита за који ће се субвенционисати дио камата за физичка лица носиоце
пољопривредног газдинства је 3.000,00 КМ, а максималан износ кредита за који ће се
субвенционисати дио камата за физичка лица носиоце пољопривредног газдинства је 30.000,00 КМ.

(2) Минималан износ кредита за који ће се субвенционисати дио камата за правна лица носиоце
пољопривредног газдинства је 3.000,00КМ, а максималан износ кредита за који ће се
субвенционисати дио камата за правна лица носиоце пољопривредног газдинства је 50.000,00 КМ.

(3) Субвенционисање дијела камата из овог члана не искључује нити умањује право на
субвенционисање дијела камата из члана 4 ове одлуке.

Члан 6
(Намјена средстава)

(1) Субвенционисани дио камате биће примијењен на кредите одобрене за све намјене, осим за оне
који ће бити коришћени за набавку путничких и теренских возила, а који не служе за обављање
регистроване дјелатности.

(2) Субвенционисани дио камата биће примијењен и за набавку основних средстава путем лизинга,
осим лизинга за путничка и теренска возила, која не служе за обављање регистроване дјелатности.

(3) Камата ће се субвенционисати за кредите који су одобрени путем свих банака у Босни и
Херцеговини.

(4) Субвенционисаће се и дио трошка на име плаћања профитне марже од стране корисника
банкарских средстава према банци која на такав начин послује. Трошак не укључује трошкове
обраде захтјева и трошкове пенала.

Члан 7
(Рок трајања програма и висина субвенционисане каматне стопе)

(1) Субвенционисаће се дио камата на одобрене кредите са роком отплате до петнаест (15) година и
каматном стопом до 11%.

(2) Висина субвенционисаног дијела камата за одобрене кредите износи 50% (педесет посто) од
уплаћеног износа камате.

(3) Право на субвенционисање дијела камата имају предузећа, предузетници, подружнице и физичка
лица носиоци пољопривредних газдинстава, који имају пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ и који
су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар клијената на подручју Брчко
дистрикта БиХ; на кредите чији ануитети доспијевају у 2012. години, под условом да су уредно
враћали кредите у претходном периоду.

(4) Дио преосталих средстава предвиђених за реализовање програма из 2011. године, искористиће се
за субвенционисање дијела камате по Програму за 2012. годину.

Члан 8
(Услови које треба да испуни корисник)

(1) Услови које треба да испуни корисник из члана 2 става 1 су:
a) да је регистрован у Основном суду Брчко дистрикта БиХ;
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b) да врши намјенско улагање средстава на подручју Брчко дистрикта БиХ;
c) да предузеће или предузетник није под стечајем или ликвидацијом, односно да није

предмет поступка за проглашење стечаја или ликвидације;
d) да достави доказе о измирењу обавеза, са стањем не старијим од деведесет (90) дана од

дана подношења захтјева, издате од надлежних институција, који се односе на измирење
обавеза по основу пореза према Брчко дистрикту БиХ и доприноса за ФЗО, ПИО – МИО.

(2) Услови које треба да испуни корисник из члана 2 става 2 су:
а) да је уписан у регистар пољопривредних газдинстава и Регистар клијената на подручју

Брчко дистрикта БиХ;
б) да је кредит који је предмет субвенционисања дијела камате реализован у складу са

одредбама Одлуке о пласирању новчаних средстава кроз кредитне линије ради развоја
пољопривреде на подручју Брчко дистрикта БиХ.

Члан 9
(Поступак одобравања)

(1) Средства предвиђена за субвенционисање дијела камате ће бити пребачена на рачун Развојно-
гарантног фонда Брчко дистрикта БиХ.

(2) Развојно-гарантни фонд ће донијети правила и процедуре којима ће уредити начин и процедуре
за одобравање и исплату субвенционисаног дијела камате.

(3) На одобрени кредит од стране банке корисник кредита подноси захтјев за субвенционисање
дијела камате Развојно-гарантном фонду Брчко дистрикта БиХ.

Члан 10
(Контрола коришћења, извјештавања и информисања)

(1) Развојно-гарантни фонд Брчко дистрикта БиХ је обавезан да мјесечно подноси извјештај
Одјељењу за привредни развој, спорт и културу о броју издатих сагласности за субвенционисање
камата и по том основу исплаћених средстава у извјештајном периоду. Одјељење за привредни
развој, спорт и културу дужно је да два пута годишње достави Влади Брчко дистрикта БиХ, односно
градоначелнику, информацију о реализовању Програма субвенционисања дијела камате на кредите
предузећима, предузетницима, подружницама и физичким лицима носиоцима пољопривредних
газдинстава на подручју Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину.

(2) Влада Брчко дистрикта БиХ је дужна да најмање два пута годишње достави Скупштини Брчко
дистрикта БиХ информацију о реализацији Програма субвенционисања дијела камата на кредите
предузећима, предузетницима, подружницама и носиоцима пољопривредних газдинстава на
подручју Брчко дистрикта БиХ за 2012. годину.

Број: 01-02-598/12-1
Брчко, 26. јула 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић


