На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бр.101/04 ,42/05 и 118/05 ), и члана 34. Статута општине Рудо („Службени
гласник општине Рудо“, бр.8/08 - пречишћен текст и 9/08, 2/09, 1/11), Скупштина
општине Рудо, на сједници одржаној дана 26.04.2012.године, доноси:

ОДЛУКУ
о репрограму кредитних обавеза физичких и правних лица
Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се мјере и услови за репрограм кредитних обавеза
корисника кредита из буџета општине Рудо намјењених за подстицај развоја општине
Рудо.
Под кредитним обавезама из предходног става подразумјевају се све доспјеле и
недоспјеле главнице, доспјеле ненаплаћене камате и накнаде, трошкови судског поступка,
те евентуални трошкови поступка прибављања инструмената за обезбјеђење
потраживања.
Члан 2.
Општина Рудо преко пословне банке, на захтјев корисника кредита, одобриће
репрограм свих кредитних обавеза дужницима који немају никакво кашњење, односно
немају кашњења у отплати кредита дужа од 180 дана, и то под условима да:
-достави валидан доказ да је дошло до битних поремећаја (не његовом кривицом)
на тржишту корисника кредита,
-заначајно смањење (веће од 20%) или кашњење плате (више од три мјесеца),
односно других редовних личних примања код физичких лица.
-дејство више силе и слично.
Члан 3.
Изузетно, репрограм кредита биће одобрен и корисницима који не испуњавају
критеријуме из предходног члана, ако испуне следеће услове:
1. Доставе доказ да је кашњење у отплати кредита из члана 2.ове одлуке било
проузроковано ефектима глобалне финансијске кризе или битним поремећајем
корисниковог тржишта, престанком радног односа, значајно смањење или
кашњење плате, односно других редовних личних примања (код физичких
лица), дејство више силе и сл.
2. Изврше једнократну уплату заосталог дуга главнице кредита у износу од 20% за
дуг до 10.000 КМ, 15% за дуг од 10.001 до 20.000 КМ, 10% за дуг 20.001 КМ до
50.000 КМ и 7% за дуг преко 50.000 КМ.
3. Доставе додатне гаранције враћања кредита (нова хипотека, жиранти, залога,
лична мјеница и сл.), уколико Комисија за оцјену оправданости захтјева за
израду приједлога корисника кредита за привредни развој општине Рудо и
заједнички кредитни одбор процјене да је то неопходно (због губитка
процјењене вриједности постојеће хипотеке, залоге или мале могућности
њихове реализације,
Члан 4.
Поступком реструктуирања потраживања (одобрењем репрограма кредита), настаје
ново потраживање-задуживање регулисано новим уговором чиме се замјењују сва
билансна потраживања од дужника (главница, камата, трошкови судског поступка, и
других трошкова).

Члан 5.
Рок враћања новог задужења-репрограмираног кредита максимално може бити на
рок који је одобрен код основног кредита увећаног за половину тог времена.
Нова рата кредита неможе бити мања од 50% од предходне рате основног кредита.
Члан 7.
Камата за вријеме кашњења у отплати основног кредита која је износила 24% на
годишњем нивоу, обрачунаће се по стопи од 6 % на годишњем нивоу и биће придодата
новом задужењу.
Укупно обрачуната камата из предходног става неможе износити више од 20%
износа основног кредита – главнице дуга.
Камата за кашњење у отплати новог задужења убудуће обрачунаваће се по стопи
од 12 % на годишњем нивоу.
Члан 8.
Дужници који су измирили обавезе по основу главнице кредита а нису измирили
обавезу по основу камате, иста ће се по овој Одлуци обрачунати у висини од 12 % на
годишњем нивоу и неможе износити више од 20% износа основног кредита-главнице а
моћи ће да се измири у више мјесечних рата, а не дуже од 12 мјесеци код физичких лица,
односно 18 мјесеци код СЗТР и правних лица.
Члан 9.
Износ обрачунате камате наплаћује се на следећи начин:
а) код физичких лица:
-за износ камате до 250 КМ једнократно у року од
15 дана од дана доставе обрачуна,
-од 250 до 500 КМ у двије мјесечне рате,
-од 500 до 1000 КМ у пет мјесечних рата
-преко 1000 КМ у дванаест мјесечних рата
б) код СЗТР и правних лица:
-за износ камате до 1000 КМ, једнократно у року
од 15 дана од дана доставе обрачуна,
-од 1000 до 3000 КМ у три мјесечне рате,
-од 3000 до 6000 у шест мјесечних рата ,
-од 6000 до 12000 у дванаест мјесечних рата и
-преко 12000 КМ у осамнаест мјесечних рата.
Члан 10.
Дужницима код којих је истекао рок за отплату кредита а против којих још увијек
није покренут судски спор, као и дужницима против којих је покренут судски поступак,
може се одобрити репрограм кредита под условом да испуне све услове из члана 3. Ове
Одлуке, укључујући обавезно и до тада настале трошкове судског поступка.
Члан 11.
Трошкови поступка репрограма кредита немогу бити већи од 0,5 % износа
основног кредита, односно 0,5 % износа нове обрачунате камате, када се ради о
репрограму само камате сходно члану 8. Ове Одлуке.

Члан 12.
Право на примјену ове Одлуке стичу само они корисници кредита који су на дан
доношења исте били у закашњењу у измирењу својих уговорених обавеза по основу
основног кредита – постојећи дужници.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рудо“.
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