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Р. бр. Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна стопа 
на год. нивоу 

(у %) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева  (у % 

и/или КМ) 

Остале 
накнаде  

(у КМ) 

Ефективна 
каматна стопа 
на год. нивоу  

(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. Флеш кеш 300 - 3.000 до 18 22,00 
Фиксна 0,00% 0 24,85 мјеница клијента 

- Без могућности 
кориштења грејс 
периода 
-Трошкови овјере 
докумената 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кеш плус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 - 10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,00 
Фиксна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
мјеница клијента 
полиса осигурања 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Без могућности 
кориштења грејс 
периода 
- Трошкови 
полисе осигурања 
0,5-5% у односу 
на износ 
одобреног 
кредита, 
трошкови овјере 
докумената, 
трошкови 
провјере и 
регистрације 
залога. 
 

3. Микрофин 
помаже ваш дом 3.001 - 10.000 до 60 

17,50 
Фиксна 

 
НАПОМЕНА: 

за клијенте 
који 

рефинансирају 
кредит у 

Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење прко 
30 дана на 

претходним 
активним или 
отплаћеним 

2,00% 0 20,73 

мјеница клијента 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 

 
- Без могућности 
кориштења грејс 
периода 
- Трошкови овјере 
докумената, 
хипотеке и 
трошкови 
провјере и 
регистрације 
залога. 
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кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

каматне стопе. 
За ове 

клијенте 
дефинисана 

каматна стопа 
је 18%. 

4. Микрофин улаже 
у ваш дом 10.001 - 20.000 до 66 

17,00 
Фиксна 

 
НАПОМЕНА: 

за клијенте 
који 

рефинансирају 
кредит у 

Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење прко 
30 дана на 

претходним 
активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

каматне стопе. 
За ове 

клијенте 
дефинисана 

каматна стопа 
је 18%. 

1,50% 
 

НАПОМЕНА: 
за клијенте 

који 
рефинансирају 

кредит у 
Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење прко 
30 дана на 

претходним 
активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

провизије на 
обраду 

кредита. За 
ове клијенте 
дефинисана 
провизија на 

обраду 
кредита је 2%. 

0 19,19 
 

мјеница клијента 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 

- Без могућности 
кориштења грејс 
периода. 
- Трошкови овјере 
докумената, 
хипотеке и 
трошкови 
провјере и 
регистрације 
залога. 
 

5. Микрофин гради 
ваш дом 20.001 - 50.000 до 78 

16,50 
Фиксна 

 
НАПОМЕНА: 

за клијенте 
који 

рефинансирају 
кредит у 

1,00% 
 

НАПОМЕНА: 
за клијенте 

који 
рефинансирају 

кредит у 
Друштву у 1/3 

0 18,17 
 

мјеница клијента 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 

- Без могућности 
кориштења грејс 
периода. 
- Трошкови овјере 
докумената, 
хипотеке и 
трошкови 
провјере и 
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Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење прко 
30 дана на 

претходним 
активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

каматне стопе. 
За ове 

клијенте 
дефинисана 

каматна стопа 
је 18%. 

или су имали 
кашњење прко 

30 дана на 
претходним 

активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

провизије на 
обраду 

кредита. За 
ове клијенте 
дефинисана 
провизија на 

обраду 
кредита је 2%. 

регистрације 
залога. 

6. Кредит за 
пензионере 300 - 3.000 до 24 19,50 

Фиксна 0,00% 0 25,49 

Без жираната, хипотеке или залога на 
покретну имовину уз властиту мјеницу 
клијента и полису осигурања за цијели 
период трајања кредита. 
Корисник кредита треба да обезбиједи 
одговарајућу полису осигурања отплате 
кредита усљед наступа смрти као 
посљедице несрећног случаја или болести 
(природна смрт) током читавог периода 
отплате кредита. Полиса се винкулира у 
корист Друштва. 
 
 
 
 

- Без могућности 
кориштења грејс 
периода. 
- Трошкови овјере 
докумената  
 -Трошкови 
прибављања 
полисе осигурања 
отплате кредита 
усљед наступа 
смрти као 
посљедице 
несрећног случаја 
или болести 
(природна смрт): 
oд 1,35% до 2,75% 
од износа 
одобреног 
кредита. 
 
 
 

7. Стамбени кредит 
- ИРБ 10.000 - 50.000 до 300 3 - 4,2 

Фиксна 0,5% 0 3,61 

За кредите са роком отплате ≤ 5 
година: 
• Физичка лица до 30.000 КМ 
Гаранти морају задовољити услове у 
погледу висине примања и стабилности 
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запослења. Обавезна је административна 
забрана. 
• Правна лица 
Прихватају се гаранције ликвидних 
предузећа. 
• Хипотека у складу са Упутсвом о 
примјени хипотеке. Као допунске гаранције 
могу се користити гаранције физичких 
и/или правних лица. 
 
За кредите са роком отплате дужим > 5 
година: 
• Хипотека у складу са Упутсвом о 
примјени хипотеке. Као допунске гаранције 
могу се користити гаранције физичких 
и/или правних лица. 
Уколико није задовољен дефинисани омјер 
вриједности хипотеке у односу на износ 
кредита, тада је обавезно да се уз хипотеку 
обезбиједе додатне гаранције. 
За све кредитне производе из линије 
Инвестиционо-развојне банке Републике 
Српске постоји могућност кориштења 
гаранција Гарантног фонда Републике 
Српске. Гаранција Гарантног фонда 
Републике Српске се може комбиновати са 
другим врстама гаранција дефинисаним у 
овом ставу уз испуњавање напријед 
дефинисаних услова за поједине врсте 
гаранција. 

 
- Без могућности 
кориштења грејс 
периода. 
- Трошкови овјере 
докумената и 
хипотеке 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Кредит за 
рефинансирање 1.000 - 50.000 60-84 12,90-14,90 

Фиксна 0% 0 14,63 -15,31 

Као инструменти обезбјеђења кредита, 
могу се користити: 
-  властита мјеница клијента – обавезан 
инструмент обезбјеђења по сваком 
кредиту,  
-  солидарни дужник, 
-  јемство физичког лица,  
-  јемство пољопривредног произвођача, 
-  јемство правног лица, 
-  хипотека – уз обавезно поштовање свих 
услова који су дефинисани Упутством о 
примјени  хипотеке, 
-  залог на покретну имовину – уз обавезно 
поштовање свих услова који су дефинисани 
Упутством о залагању покретне имовине. 
 
Обезбјеђење кредита дефинише се у 
зависности од износа и рочности кредита, 

 
- Грејс период је 

дозвољена опција 
само за клијенте 

из сегмента 
предузетника и 

пољопривредника. 
Дужина грејс 

периода се 
одређује у 

зависности од 
намјене кредита и 
потребе клијента. 
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кредитне способности клијента и 
процијењеног нивоа кредитног ризика.   
 
Друштво не дефинише посебне услове 
везано за пласман кредита без судужника, 
жираната, хипотеке или залога на покретну 
имовину – одлуку о истом доносе чланови 
кредитног одбора у складу са 
процијењеним нивоом кредитног ризика. 
Дозвољено је комбиновање различитих 
врста обезбјеђења. Изузетак од овог 
правила су кредити одобрени на територији 
Федерације БиХ, код којих није дозвољено 
комбиновање јемаца и залога на покретну 
имовину корисника кредита. 

 
 
 

- Трошкови овјере 
докумената, 
хипотеке и 
трошкови 
провјере и 

регистрације 
залога 

9. 

Кредит за 
повећање 
енергетске 
ефикасности 

 
400 - 50.000 

 
до 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-15,5 
Фиксна 

 
1,5% 

 
0 

 
17,63 

Као инструменти обезбјеђења кредита, 
могу се користити: 
-  властита мјеница клијента – обавезан 
инструмент обезбјеђења по сваком 
кредиту,  
-  солидарни дужник, 
-  јемство физичког лица,  
-  јемство пољопривредног произвођача, 
-  јемство правног лица, 
-  хипотека – уз обавезно поштовање свих 
услова који су дефинисани Упутством о 
примјени хипотеке, 
-  залог на покретну имовину – уз обавезно 
поштовање свих услова који су 
дефинисани Упутством о залагању 
покретне имовине. 
Обезбјеђење кредита дефинише се у 
зависности од износа и рочности кредита, 
кредитне способности клијента и 
процијењеног нивоа кредитног ризика.   
Друштво не дефинише посебне услове 
везано за пласман кредита без судужника, 
жираната, хипотеке или залога на 
покретну имовину – одлуку о истом 
доносе чланови кредитног одбора у складу 
са процијењеним нивоом кредитног 
ризика. 
Дозвољено је комбиновање различитих 
врста обезбјеђења. Изузетак од овог 
правила су кредити одобрени на 
територији Федерације БиХ, код којих није 
дозвољено  

- Грејс период је 
дозвољена опција 
само за клијенте 
из сегмента 
предузетника и 
пољопривредника.  
Дужина грејс 
периода се 
одређује у 
зависности од 
намјене кредита и 
потребе клијента. 
 
- Трошкови овјере 
докумената, 
хипотеке и 
трошкови 
провјере и 
регистрације 
залога 
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комбиновање јемаца и залога на покретну 
имовину корисника кредита. 

10. 
 
 
 
 
 

Кредит за полисе 
осигурања 
 
 
 
 

до 5.000 
 
 
 

до 12 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

6% за износе 
веће или 

једнаке 1.000 
КМ. 

За износе 
мање од 1.000 
КМ провизија 
се дефинише у 

фиксном 
износу у 

зависности од 
рока отплате и 

то: 
а) од 1 до 6 
мјесеци 10 

КМ; 
б) од 7 до 9 
мјесеци 15 

КМ; 
ц) од 10 до 12 

мјесеци 20 
КМ. 

0 
 
 
 

9,44 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Без жираната, хипотеке или залога на 
покретну имовину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Без могућности 
кориштења грејс 

периода. 
- Трошкови овјере 

докумената, 
хипотеке и 
трошкови 
провјере и 

регистрације 
залога 

 
 
 
 
 
 
 

11. 
Кредит за 
сарадњу – 
шопинг мајстор 

200 - 3.000 до 36 

 
 

За рок отплате 
до 18 мјесеци, 
НКС износи 

0,00% фиксно. 
За рок отплате 

преко 18 
мјесеци, НКС 
износи 22,00% 

фиксно. 

За рок отплате 
до 18 мјесеци, 

провизија 
износи 

10,00%. За рок 
отплате преко 

18 мјесеци, 
провизија 

износи 0,00%. 

0 21,15-27,84 Без мјенице, жираната, хипотеке или 
залога на покретну имовину. 

- У једнаким 
мјесечним 
ануитетима без 
граце периода за 
кредите из 
тржишног 
сегмента 
становништво.  
- У једнаким 
мјесечним, 
тромјесечним и 
шестомјесечним 
ануитетима, као и 
једнократна 
отплата по 
доспијећу, на 
крају периода 
отплате кредита, 
за кредите из 
сегмента 
пословних 
дјелатности. 
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- Постоји 
могућност 
кориштења и грејс 
периода за 
кредите одобрене 
за пословну 
дјелатност. 

12. 

Кредит за 
пољопривредну 
дјелатност – 
Фреш кеш 

300 - 5.000 до 42 

 
 
 

 
 

18% 
Фиксна 

0% 0 19,88% мјеница клијента 

Дужина грејс 
периода се 
одређује у 

зависности од 
намјене кредита и 
потребе клијента, 
односно пројекта 
који се финансира 
и тренутка када се 
очекује позитиван 
финансијски ток 
од инвестиције. 

13.  

Кредит за 
пољопривредну 
дјелатност – 
Кредит за село и 
мало 
пољопривредно 
дјело 

5.001 - 20.000 до 72 

16,50% 
Фиксна 

 
НАПОМЕНА: 

За клијенте 
који 

аплицирају за 
кредит а при 

том 
рефинансирају 

кредит у 
Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење 
преко 30 дана 

на 
претходним 

активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

1,50% 
 

НАПОМЕНА: 
За клијенте 

који 
аплицирају за 
кредит а при 

том 
рефинансирају 

кредит у 
Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење 
преко 30 дана 
на претходним 
активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

провизије на 
обраду 

0 18,19% 

мјеница клијента 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 

Дужина граце 
периода се 
одређује у 

зависности од 
намјене кредита и 
потребе клијента, 
односно пројекта 
који се финансира 
и тренутка када се 
очекује позитиван 
финансијски ток 
од инвестиције. 
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каматне стопе. 
За ове 

клијенте 
дефинисана 

каматна стопа 
је 18%. 

кредита. За 
ове клијенте 
дефинисана 
провизија на 

обраду 
кредита је 2%. 

14. 

Кредит за 
пољопривредну 
дјелатност – 
Кредит за село и 
велико 
пољопривредно 
дјело 

20.001 - 50.000 до 84 

 
13,50% 
Фиксна 

 
НАПОМЕНА: 

За клијенте 
који 

аплицирају за 
кредит а при 

том 
рефинансирају 

кредит у 
Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење 
преко 30 дана 

на 
претходним 

активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

каматне стопе. 
За ове 

клијенте 
дефинисана 

каматна стопа 
је 18%. 

1,00% 
 

НАПОМЕНА: 
За клијенте 

који 
аплицирају за 
кредит а при 

том 
рефинансирају 

кредит у 
Друштву у 1/3 
или су имали 

кашњење 
преко 30 дана 
на претходним 
активним или 
отплаћеним 
кредитима 
(уназад 3 

године), не 
важе 

дефинисани 
услови 

провизије на 
обраду 

кредита. За 
ове клијенте 
дефинисана 
провизија на 

обраду 
кредита је 2%. 

0 14,83% 

мјеница клијента 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 

Дужина грејс 
периода се 
одређује у 

зависности од 
намјене кредита и 
потребе клијента, 
односно пројекта 
који се финансира 
и тренутка када се 
очекује позитиван 
финансијски ток 
од инвестиције. 

15. 
Микрофин 
штеди енергију у 
Вашем дому 

500 - 50.000 до 84 15% фиксна 0% 0 16,06% 

мјеница клијента 
солидарни дужник 
јемство физичког лица 
јемство пољопривредног произвођача 
јемство правног лица 
хипотека 
залог на покретну имовину 

- Без могућности 
кориштења грејс 

периода. 
- Трошкови овјере 

докумената. 
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Ред. бр. Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна стопа 
на год. нивоу   

(НКС у %) 

Накнада 
за обраду 
кредитног 
захтјева  

(у % 
и/или 
КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (ЕКС 

у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Кредит за 

пољопривреду 
и производњу 

300 - 50.000 

3 до 84 
мјесеца, уз 
могућност 

грејс периода 
до 18 мјесеци 

9,0 - 21,4  
фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 10,61 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 10.000 КМ, 
рок отплате 48 мјесеци, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (200,00 
КМ), трошак мјенице 15 
КМ, датум исплате 
кредита 1.март, НКС 9% 
(1.944,80 КМ) 

2. Стамбени 
кредит 500 - 50.000 

3 до 180 
мјесеци, уз 
могућност 

грејс периода 
до 6 мјесеци 

6,0 - 25,6 
 фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 8,77 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 40.000 КМ, 
рок отплате 36 мјесеци, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (800,00 
КМ), трошкови 626 КМ 
(мјенице 20 КМ, процјена 
хипотеке 180 КМ, 
нотарске услуге 426 КМ), 
датум исплате кредита 1. 
март, НКС 6% (3.807,68 
КМ) 

3. Потрошачки 
кредит 200 - 50.000 

3 до 84 
мјесеца, без 
могућности 

грејс периода 

12,0 - 26,6 
фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 14,39 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 5.000 КМ, 
рок отплате 36 мјесеци, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (100,00 
КМ), трошак мјенице 10 
КМ, датум исплате 
кредита 1. март, НКС 12% 
(978,52 КМ) 
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4. Кредит за 
рефинансирање 200 - 50.000 

1 до 180 
мјесеци, уз 
могућност 

грејс периода 
до 6 мјесеци 

6,0 - 26,6 
 фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 7,69 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 8.000 КМ, 
рок отплате 36 мјесеци, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (160,00 
КМ), трошак мјенице 10 
КМ, датум исплате 
кредита 1. март, НКС 6% 
(761,68 КМ) 

5. Кредит за 
школовање 300 - 10.000 

3 до 60 
мјесеци, без 
могућности 

грејс периода 

14,1 - 19,3 
фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 17,58 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 5.000 КМ, 
рок отплате 24 мјесецa, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (100,00 
КМ), трошак мјенице 10 
КМ, датум исплате 
кредита 1. март, НКС 
14,1% (767,20 КМ) 

6. 

Кредит за 
регистрацију и 
поправку 
возила 

200 - 10.000 

3 до 60 
мјесеци, без 
могућности 

грејс периода 

19,3 - 25,5 
фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 24,61 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 2.500 КМ, 
рок отплате 18 мјесеци, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (50,00 
КМ) трошак мјенице 5 
КМ, датум исплате 
кредита 1. март НКС 
19,3% (399,26 КМ) 

7. Ненамјенски 
кредит 200 - 50.000 

3 до 36 
мјесеци, без  
могућности 

грејс периода 

23,5 - 27,7 
фиксна 

2% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 28,93 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 
− Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 4.000 КМ, 
рок отплате 24 мјесецa, 
накнада за обраду 2% 
износа кредита (80,00 
КМ) трошак мјенице 5 
КМ, датум исплате 
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кредита 1. март НКС 
23,5% (1.051,76 КМ) 

*8. 
Стамбени 
кредит 
(ИРБРС) 

10.000 КМ до 
50.000 КМ 

3 до 180 
мјесеци, без 
могућности 

грејс периода  

1,8% + 2,4% = 
4,2%, фиксна  

 

0,5% од 
износа 

кредита 
0 већ од: 4,83 

У зависности од процјене 
ризика, обезбјеђење може 
бити (један или више 
инструмената), и то: 

− Административна забрана 
на плату  

− Трајни налог у банци  
− Мјеница 
− Налог платног промета  
− Залог покретности 

Хипотека 

У колони “Ефективна 
каматна стопа” приказан 
је репрезентативан 
примјер обрачуна ЕКС за 
износ кредита 50.000 КМ, 
рок отплате 84 мјесеца, 
накнада за обраду 0,5% 
износа кредита (250 КМ), 
трошкови 626 КМ 
(мјенице 20 КМ, процјена 
хипотеке 180 КМ, 
нотарске услуге 426 КМ), 
датум исплате кредита 1. 
датум у мјесецу, НКС 
4,2% (7.796,20 КМ) 

 
              * посредовање у пласманима ИРБРС 
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17 

 
 
 "Прво пензионерско микрокредитно друштво" а.д. Бања Лука                         Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 

 

Ред. 
бр. Врста микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита (у 

мјесецима) 

Номинална 
каматна стопа 

на год. нивоу  (у 
%) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева  (у 

% и/или 
КМ) 

Остале накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита 

Напо-
мена 

1. 

Кредити за 
пензионере:  
Сви пензионери који 
пензију примају 
преко Фонда ПИО РС 

до 5.000 КМ за 
пензионере 
старости од 75 
година и испод. 
 

-до 60 мјесеци за 
пензионере 72 године 
и млађе 
-до 48 мјесеци за 
пензионере старости 
73 године 
-до 36 мјесеци за 
пензионере старости 
од 74 године 

19,99 % годишње 
за краткорочне 
кредите 
21,99 % годишње 
за дугорочне 
кредите 
Фиксна каматна 
стопа 

2,5 % 
износа 

кредита 

Полиса 
осигурања од 

1,5% до 9,5% у 
зависности од 

старости 
пензионера и рока 

отплате 

од 24,3% 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС. 
Полиса осигурања живота 
винкулирана у корист друштва или 
генерална полиса осигурања од 
посљедица несрећног случаја 
(природна смрт), за пензионере 
старости од 80 година и млађе. 
Сагласност о запљени. 
Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД 

- 

2. 

Кредити за 
пензионере: 
Сви пензионери који 
пензију примају 
преко Фонда ПИО РС 

до 2.000 КМ за 
пензионере 
старости од 75 
до 80 година. 

-до 24 мјесеца за 
пензионере старости 
од 75 до 79 година. 
 
-до 12 мјесеци за 
пензионере 80 година 
старости. 
 

 
19,99 % годишње 
за краткорочне 
кредите 
21,99 % годишње 
за дугороине 
кредите  
Фиксна каматна 
стопа 
 
 

2,5 % 
износа 

кредита 

Полиса 
осигурања  

од 5% до 7,5% 
од 28,45% 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС. 
Полиса осигурања живота 
винкулирана у корист друштва или 
генерална полиса осигурања од 
посљедица несрећног случаја 
(природна смрт), за пензионере 
старости од 80 година и млађе. 
Сагласност о запљени. 
Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД 

- 

3. 

Кредити за 
пензионере:  
Сви пензионери који 
пензију примају 
преко Фонда ПИО РС 

до 500 КМ за 
пензионере од 
81 годину.  

до 3 мјесеца за 
пензионере старије од 
81 годину 

19,99% годишње 
Фиксна каматна 
стопа. 

2,5 % 
износа 

кредита 
Не од 28,55% 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС 
Сагласност о запљени. 
Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД. 

- 

4. 

“Лојалан клијент:  
Сви пензионери који 
пензију примају 
преко Фонда ПИО 
РС, старости до 80 
година и имају или су 
имали пословни 
однос са Друштвом 
 

од 1.000 КМ до 6 мјесеци 
0 % годишње  
Фиксна каматна 
стопа 

2,5 % 
износа 

кредита 

Полиса 
осигурања: 

1,5% од кредита 
пензионерима до 

74 године 
старости и  

5 % за пензионере 
од 75 до 80 

година старости 

од 12,24% 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС. 
Полиса осигурања живота 
викулирана у корист друштва или 
генерална полиса осигурања од 
посљедица несрећног случаја 
(природна смрт), за пензионере 
старости од 80 година и млађе. 
Сагласност о запљени. 

- 
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Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД. 

5. 

 
 
Кредит за 
рефинансирање 
обавеза: 
Сви пензионери који 
пензију примају 
преко преко Фонда 
ПИО РС до 79 година 
старости. 

-до 5000 КМ за 
пензионере 
старости од 75 
година и испод  
-до 2000 КМ за 
пензионере од 
75 до 79 година 
старости. 
 

-до 60 мјесеци за 
пензионере старости 
72 године и млађе 
-до 48 мјесеци за 
пензионере старости  
73 године. 
-до 36 мјесеци за 
пензионере старости 
од 74 године.  
-до 24 мјесеца за 
пензионере старости 
од 75 до 79 година. 

17,90 % годишње 
Фиксна каматна 
стопа 

2,5 % 
износа 

кредита 

Полиса 
осигурања 

 од 1,5% до 9,5% 
у зависности од 

старости 
пензионера и рока 
отплате кредита 

од 23,75 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС 
Полиса осигурања живота 
викулирана у корист друштва или 
генерална полиса осигурања од 
посљедица несрећног случаја 
(природна смрт), за пензионере 
старости од 80 година и млађе. 
Сагласност о запљени. 
Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД. 

- 

6. 

Краткорочни кредит  
"Кредит без камате, 
накнада и других 
трошкова":  
Сви пензионери који 
примају пензију 
преко ПИО РС 
Фонда, до 79 година 
старости, а износ 
пензија није виши од 
300 КМ (једном 
годишње) 

до 300 КМ до 3 мјесеца 0% годишње 0 0 0 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС. 
Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД. 

- 

7. 

Краткорочни кредит 
"Кредит без камате, 
накнада и других 
трошкова":  
Сви пензионери који 
примају пензију 
преко Фонда ПИО РС 
Акција од 15.05.2020. 

oд 500 КМ до 3 мјесеца 0% годишње 0 0 0 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС. 
Трошкове овјере административне 
забране сноси МКД. 

- 

8. 

Краткорочни кредит 
"Без накнаде за 
обраду кредита":  
Сви пензионери до 80 
година старости који 
који примају пензију 
преко Фонда ПИО 
РС, Акција од 
30.11.2020. 

од 1.000 КМ до 10 мјесеци 
19,99 % годишње 
Фиксна каматна 
стопа 

0 

Полиса 
осигурања: 

- 1,5% од кредита 
пензионерима до 

74 године 
старости и  

-5% за пензионере 
од 75 до 80 

година старости. 

од 23,09% 

Овјерена административна забрана 
на  пензиона  примања од стране 
Фонда ПИО РС. 
Полиса осигурања живота 
винкулирана у корист друштва или 
генерална полиса осигурања од 
посљедица несрећног случаја 
(природна смрт), за пензионере 
старости од 80 година и млађе. 
Сагласност о запљени. Трошкове 
овјере административне забране 
сноси МКД. 

- 
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МКФ "Prodest" Бања Лука  
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 МКФ "Prodest" Бања Лука                                                               Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 
 

Ред. 
бр. 

Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Накнада 
за обраду 
кредитног 
захтјева  

(у % 
и/или КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна стопа 
на год. нивоу   

(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Готовинска 
краткорочна 

позајмица 
800  1 до 6 мјесеци 25% 

3,00% од 
износа 

кредита 
0 26,53% - 45,82% 

За лица старија од 65 годинa: 
-Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни налог по рачуну 
- Административна забрана 

 

2. Ненамјенски 
кредит 300 -10.000 3 до 60 мјесеци 24,00% 

2,50% од 
износа 

кредита  
или 

минимално 
30,00КМ 

0 30,40% - 35,21% 

-За лица старија од 65 година:  
-Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни Налог по рачуну 
-Административна забрана 

 

3. 
Регистрација 
аутомобила на 
рате 

3.000 од 3 до 12 
мјесеци 0% 0,00% 0 3,50% - 11,83% 

-За лица старија од 65 година:  
-Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни Налог по рачуну 
-Административна забрана 

 

4. Робни кредити 300 - 10.000 
од 3 до 12 
мјесеци 

 
0% 0% 0 3,50% - 11,83% 

-За лица старија од 65 година:  
-Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни налог по рачуну 
-Административна забрана 

- 

5. 
Замјенски 
кредит 
- I циклус- 

300 -  10.000 
од 3 до 60 
мјесеци 

 
19,90% 

2,00 % 
 или 

минимално 
30 КМ 

0 24,54% - 29,03% 

-За Лица старија од 65 година:  
-Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни налог по рачуну 
-Административна забрана 

 

6. 
Замјенски 
кредит 
-II циклус- 

300 - 10.000 
од 3 до 60 
мјесеци 

 
21,90% 

2,00 %  
или 

минимално 
30 КМ 

0 27,04% - 31,65% 

-За лица старија од 65 година:  
-Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни налог по рачуну 
-Административна забрана 
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7. Робни кредит 
плус 

300 KM – 
5.000 KM 3 до 18 мјесеци 18,00% нема 0,00 КМ 20,37%-25,62% 

-За Лица старија од 65 година: 
- Полиса осигурања 
-Обустава ПИО 
-Мјенице 
-Трајни Налог по рачуну 
-Административна забрана 
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МКД "FinCredit" д.о.о. Бања Лука  
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                          МКД "FinCredit" д.о.о. Бања Лука                                                                                Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 

 

 

Ред. 
бр. 

Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална каматна 
стопа на год. нивоу  (у 

%) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева   

(у % и/или 
КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. Кредити за 
пољопривреду 500 - 50.000 60 18 - 21 2,19% - 2,49% 0 од 21,52 

У зависности од траженог износа 
и рока и кредитне способности 
клијента: мјенице, јемство, 
залог, полиса осигурања 

 

2. 
Кредити за 
предузетнике 
(становништво) 

1.500 - 50.000 60 18 - 21 2,19 - 2,49% 0 од 21,52 

У зависности од траженог износа 
и рока и кредитне способности 
клијента: мјенице, јемство, 
залог, полиса осигурања 

 

3. 

Робни 
(безготовински 
кредит) за пословне 
намјене и 
потрошачки робни 
микрокредит 

до 20.000 60 18 2,19 – 2,49% 0 од 22,01 

У зависности од траженог износа 
и рока и кредитне способности 
клијента: мјенице, јемство, 
залог, полиса осигурања 

 

4. 
Потрошачки 
готовински 
микрокредит 

до 10.000 48 27 2,19 – 2,49% 0 од 32,68 

У зависности од траженог износа 
и рока и кредитне способности 
клијента: мјенице, јемство, 
залог, полиса осигурања 

 

5. Ненамјенски кредит 
без жираната до 3.000 18 27 2,19 – 2,49% 0 од 34,57 Властита мјеница и 

административна забрана  

6. Кредити за 
регистрацију возила 300 – 3.000 9 27 2,19 – 2,49% 0 од 41,87 Властита мјеница  

7. Микрокредити за 
регистрацију возила до 550 9 0 10% 0 од 20,87 Властита мјеница  

8. Стамбени кредит до 50.000 60 18 – 21 2,19 – 2,49% 0 од 21,39 

У зависности од траженог износа 
и рока и кредитне способности 
клијента: мјенице, јемство, 
залог, полиса осигурања 

 

9. 
Трговачки кредит за 
финансирање набавке 
робе 

до 5.000 24 0 10% 0 од 10,50 Властита мјеница  

10. 
Брза кеш позајмица 
без трошкова 
провизије 

до 2.000 18 25 0 0 32,68 Властита мјеница  

11. 
Брза кеш позајмица 
без трошкова 
провизије - Акција 

Од 300 до 
3.300 18 18 0 0 од 20,00 Властита мјеница 

Привремена 
допуна 
Каталога 
кредитних 
производа до 
30.09.2022. 
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                          МКД "FinCredit" д.о.о. Бања Лука                                                                                Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 

 

 

12. Замјенски кредит 
за рефинансирање до 50.000 60 

умањење 1% на 
постојећу каматну 

стопу, минимално 15%, 
0 0 од 16,14 

У зависности од траженог 
износа и рока и кредитне 
способности клијента 

Привремена 
допуна 
Каталога 
кредитних 
производа до 
30.06.2022. 
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МКД "Credis" а.д. Бања Лука  
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МКД "Цредис" а.д. Бања Лука                                                                                Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 
 

Ред. 
бр. 

Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна стопа 
на год. нивоу  

(у %) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева   

(у % и/или КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. Кредит за 
регистрацију до 1.000 до 9 0 15 - 20 КМ - 8,52% 

Судужник или 
залог на 
покретну 
имовину 

Примјер: Износ кредита 600 КМ на 
9 мјесеци уз каматну стопу 0% и 
трошкове обраде 15,00 КМ. 
 

2. Кредит за   
регистрацију ПЛУС 200 - 1.000 до 12 9,95% 15 – 20 КМ - 27,24% 

Судужник или 
залог на 
покретну 
имовину 

Примјер: 600 КМ на 6 мјесеци уз 
каматну стопу 9,95% и накнада за 
обраду кредитног захтјева 15 КМ. 
 

3. 
Кредит за 
пензионере ПИО 
РС 

до 10.000 до 60 23,00% 2% 
 (мин. 20,00 КМ) - 32,72% 

Судужник, 
властита 
мјеница 
клијента 

Примјер: 3.000 КМ са роком 
отплате од 24 мјесеца уз фиксну 
каматну стопу 23% и накнаду за 
обраду кредита од 2% и 66 година 
старости клијента 
 

4. 

Кредит за 
пензионере 
ПИО/МИО 
Фдерације БиХ 

до 5.000 до 36 23,00% 2%  
(мин. 20,00 KМ) - 32,72% 

Судужник, 
властита 
мјеница 
клијента 

Примјер: 3.000 КМ са роком 
отплате од 24 мјесеца уз фиксну 
каматну стопу 23% и накнаду за 
обраду кредита од 2% и 66 година 
старости клијента. 
 

5. Ненамјенски 
кредит до 30.000 до 60 23,90% 

2,50%  
(мин. 30,00 

КМ) 
- 25,88% 

Јемство, 
залог на 
непокретну 
имовину, 
залог на 
покретну 
имовину 

Примјер: 10.000КМ са роком 
отплате од 60 мјесеци уз фиксну 
каматну стопу 22% и накнаду за 
обраду кредита од 2,50%. 

6. Кредит за девизне 
пензионере до 3.000 до 24 23,00% 2,00% 

 (мин. 20,00 КМ) - 31,19% 

Судужник, 
властита 
мјеница 
клијента 

Примјер: 3.000 КМ са роком 
отплате од 24 мјесеца уз фиксну 
каматну стопу од 23% и накнаду за 
обраду кредита од 2% 

7. 
Краткорочна 
позајмица за 
пензионере 

до 550 до 6 4,99% 50,00 КМ - 53,00% 

Без јемца, 
властита 
мјеница 
клијента 

Примјер: 550 КМ са роком отплате 
од 6 мјесеци уз фиксну каматну 
стопу од 4,99% и накнаду за обраду 
кредита од 50 КМ. 
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8. 

Брза позајмица без 
жираната и без 
накнаде обраде 
трошкова 

300 - 1.500 до 12 21,00% - - 24,13% 

Судужник, 
властита 
мјеница 
клијента 

Примјер: 1.500 КМ са роком 
отплате кредита од 12 мјесеци уз 
фиксну каматну стопу од 21% и без 
накнаде за обраду кредита 
 

9. Робни кредит 300 - 3.000 до 24 0 % - - 0 % - 

Примјер: 1.500 КМ са роком 
отплате од 12 мјесеци уз каматну 
стопу 0% и  без накнаде за обраду 
кредита. 

10. 

Кредит за уградњу 
плина и 
сервисирање 
моторних возила 

до 1.500 до 6 19,00% 30,00 КМ - 34,69% 

Судужниук 
или залог на 
покретну 
имовину   

Примјер:  1.000 КМ са роком 
отплате у трајању од 6 мјесеци уз 
фиксну каматну стопу од 19% и 
накнаду за обраду кредита од 30 
КМ. 
 

11. Кредит за 
пољопривреду до 10.000 до 60 21,00% 2,00%  

(мин. 20,00 КМ) - 24,63% 

Јемство 
физичког лица, 
јемство 
правног лица, 
залог на 
покретну 
имовину , 
залог на 
непокретну 
имовину 

Примјер: кредита 10.000 КМ са 
роком отплате у трајању од 60 
мјесеци уз фиксну каматну стопу од 
21% и накнаду за обраду кредита 
2,00% 

12. Кредит за куповину 
аутомобила до 10.000 до 24 9,95% 

Без накнаде за 
кредит са роком 

отплате до 12 
мјесеци 

За кредит са 
роком отплате од 
13 до 24 мјесеца 
накнада износи 

3,00% 

- 13,83% 

Јемство 
физичког лица, 
јемство 
правног лица, 
залог на 
покретну 
имовину, залог 
на непокретну 
имовину 

Примјер:  5.000 КМ са роком 
отплате од 24 мјесеци уз фиксну 
каматну стопу од 9,95% и накнаду 
за обраду кредита од 3% 

13. 
Брза позајмица за 
побољшање 
ликвидности 

300 - 1.000 до 12 20,00% - - 23,04% 

Судужник или 
залог на 
покретну 
имовину 

Примјер: 1.000 КМ и роком отплате 
кредита у трајању од 12 мјесеци уз 
каматну стопу 20% и накнаду за 
обраду кредита 0%. 
 

14. 

 
Кеш кредит без 
трошкова обраде 

 
 

до 3.000 

 
 

до 12 

 
 

19,90% 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

22,29% 

Судужник, 
властита 
мјеница 
клијента 

Примјер: 3.000КМ са роком отплате 
од једне године уз фиксну каматну 
стопу од 19,90% и без накнаде за 
обраду кредита. 

 



28 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

МКД "Digital Finance International" д.о.о. Бања Лука 
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МКД "Digital Finance International" д.о.о. Бања Лука                                             Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 
 

 

Ред. 
бр. Врста микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Накнада за 
обраду кредитног 

захтјева  (у % 
и/или КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Краткорочне 
позајмице за физичка 
лица – „Forza“ 

100 - 600 7 - 30 дана 120 - 300% -  
- 

од 213.84 
до 1.355,19 - 

На износ од 100 КМ за прву 
позајмицу у случају да се средства 
врате у року од 30 дана уз номиналну 
каматну стопу од 10,00% на 
мјесечном нивоу, ЕКС је 213,84%.  
На износ од 600 КМ за другу 
позајмицу у случају да се средства 
врате у року од 30 дана обрачунава се 
мјесечна камата од 25% - ЕКС на год. 
нивоу је 1.355,19%. 
 

2. 
Краткорочне 
позајмице за физичка 
лица – ПДЛ365 

100 - 600 12 

На 
мјесечном 

нивоу 
износи 10% 

за прву 
позајмицу, 
а за сваку 
наредну 

износи 20% 

- - до 645,23 - 

На износ од 100 КМ у случају да се 
средства повуку у цјелости и врате 
тек за 12 мјесеци уз мјесечну камату 
од 10% за прву позајмицу, ЕКС на 
год. нивоу је 645,23%. 
 

3. Ненамјенски кредит 600- 3.000 3 – 18 24 

-8% за кредите са 
роком отплате до 
12 мј. 
-10% за кредите са 
роком отплате 
преко 12 мј. 

- од 46,4  Лична мјеница 

На износ од 3.000 КМ, за период од 18 
мјесеци уз номиналну каматну стопу 
од 24%, накнаде за обраду кредита од  
10% из средстава одобреног кредита, 
ЕКС износи 46,4%. 

 

4. Ненамјенски кредит 
са осигурањем 600 - 10.000 3 – 60 26 10% - до 36,44 

Лична мјеница и 
полиса 
осигурања 

На износ од 10.000 КМ, за период од 
60 мјесеци уз номиналну каматну 
стопу од 26%  и накнаду за обраду од 
10% ЕКС износи 36,44%. 
 

5. Робни кредит 100 - 6.000 3 – 36 0 - 48 - - од 0 до 60,1 - 

На износ од 369 КМ, за период од 10 
мјесеци уз номиналну каматну стопу 
од 0% ЕКС је 0%.  
На износ од 4.000 КМ, за период од 
24 мјесеца уз номиналну каматну 
стопу од 48%, ЕКС је 60,1%. 

6. Хипотекарни кредит 2.000 - 50.000 3 – 120 18 5% - до 21,3 
Хипотека, 
административна 
забрана и 

На износ од 50.000 КМ са роком 
отплате од 120 мјесеци уз номиналну 
каматну стопу од 18%, накнаду за 
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мјенице 
корисника 
кредита 

обраду кредита од 5% ЕКС износи 
21,3% 

7. Робни кредит за 
аутомобиле 100 – 6.000 3-36 24 0% 

- 
до 26,82 Лична мјеница 

- 
 
 

8. 
Робни кредит за 
аутомобиле са 
залогом 

2.000 – 10.000 3-60 24 0% 
- 

од 26,82 Мјеница, полиса 
осигурања, залог - 

9. Кредити за отплату 
интерних дуговања 600 – 10.000 3 -12 0 - 

 

0 - 

На износ од 10.000,00 КМ са роком 
отплате од 12 мјесеци, уз номиналну 

каматну стопу од 0%, накнаду за 
обраду крдита од 0%, ЕКС износи 

0%. 
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Ред. 
бр. Врста микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева  (у 

% и/или 
КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Ненамјенски, 
„краткорочни кредит са 
обрадом“ 

300  - 1.000 3 - 12 фиксна 
12,99 3,5% - од 23,04 

овјерена административна 
забрана на пензију корисника 
кредита, полиса осигурања 
1,62% за све кориснике кредита 

Са накнадом за обраду 
кредита 

2. Ненамјенски, „дугорочни 
кредит са обрадом“ 300 - 6.000 13 - 60 фиксна 

15,99 3% - од 21,43 

овјерена административна 
забрана на пензију корисника 
кредита, полиса осигурања 
3,38-5,38% зависно од дужине 
отплате кредита 

Са накнадом за обраду 
кредита 

3. 
Ненамјенски/замјенски, 
„замјенски кредит-
краткорочни“ 

300 - 1.000 3 - 12 фиксна 
12,99 0% - од 15,61 

овјерена административна 
забрана на пензију корисника 
кредита, полиса осигурања 
1,62% за све кориснике кредита 

Без накнаде за обраду 
кредита 

4. 
Ненамјенски/замјенски, 
„замјенски кредит -
дугорочни“ 

300 - 6.000 13 - 60 фиксна 
15,99 1% - од 20,25 

овјерена административна 
забрана на пензију корисника 
кредита, полиса осигурања 
3,38-5,38% зависно од дужине 
отплате кредита 

Са накнадом за обраду 
кредита 

5. 
Ненамјенски, 
„кредит до 500 само са 
обрадом“ 

300 – 500 3 – 6 0 30 КМ 
фиксно - од 19,58 

овјерена административна 
забрана на пензију корисника 
кредита 

Са накнадом за обраду 
кредита 

6. Ненамјенски, „кредит до 
1.000 само са обрадом“ 501 – 1.000 3 – 6 0 50 КМ 

фиксно  - од 15,98 
овјерена административна 
забрана на пензију корисника 
кредита 

Са накнадом за обраду 
кредита 

7. 
Ненамјенски, „кредит за 
запослене“  
 

300 - 1.500 3 - 6 0 

30 - 80 КМ 
фиксно 

зависно од 
износа 

кредита 

- од 17,27 
овјерена административна 
забрана на плату корисника 
кредита 

Са накнадом за обраду 
кредита 
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Ред. 
бр. 

 
Врста 

микрокредита 

 
Износ 

микрокредита 
(у КМ) 

 
Рок отплате 

микрокредита 
(у мјесецима) 

 
Номинална 

каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева  (у 

% и/или 
КМ) 

 
Остале 
накнаде 
(у КМ) 

 
Ефективна 

каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

 
 

Обезбјеђење микрокредита 

Напомена 

1. Кредити за 
пензионере до 8.000,00 до 48 18 - 22 до 2,5% 0 22,43 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

 
 
 
- 

2.  

Кредити за 
пољопривреду са 
ануитетном 
отплатом 

до 50.000,00 до 60 16 - 22 до 2,5% 0 22,60 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

 
 
- 

3.  

Кредити за 
пољопривреду са 
једнократном 
отплатом 

до 10.000,00 до 12 9 - 16 1% 0 15,44 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

 
 
 
- 

4. Кредити за 
рефинансиарње до 50.000,00 до 60 oд 17 дo 20 до 2,5% 0 20,45 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

 
 
- 

5. 
Потрошачки 
(ненамјенски) 
кредити 

до 20.000,00 до 60 од 18 дo 24 до 2,5% 0 22,50 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

- 

6. Студентски 
кредити  до 5.000,00 до 36 до 17 до 19 до 2,5% 0 22,53 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица, (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбеђења) 

 
 
 
- 
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7. Брзи кредити до 2.000,00 до 18 до 28 до 2,5% 0 62,22% 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

 
 
 
- 

8. ИРБ РС - стамбени 
кредити до 50.000,00 до 300 до 4,2 0,5% 0,00 5,56 

мjеница Корисника / Јемца, 
хипотека на некретнинама, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

- 

9. 
Кредити за 
регистрацију 
возила 

до 3.000,00 до 12 

 
без камате 

 
 

без 
трошкова 

обраде 
0,00 0,00 

мjеница Корисника / Јемца, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

- 

10. 
Кредити за 
регистрацију 
возила ПЛУС 

до 3.000,00 до 12 до 13 30 KM 0 21,71 

мjеница Корисника / Јемца, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

- 

11. Робни кредити до 3.000,00 до 12 

 
без камате 

 
 

без 
трошкова 

обраде 
0,00 0,00 

мjеница Корисника / Јемца, 
залога на покретној имовини, 
јемство правног лица (могуће су 
различите комбинације свих 
наведених видова обезбјеђења) 

- 
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МКФ "Профин" Источно Сарајево                                                                         Важећи услови микрокредитирања становништва на дан 30.06.2022. године 

Ред. 
бр. 

Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (у %) 

Накнада за обраду 
кредитног захтјева  

(у % и/или КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Ненамјенски  

кредит - сектор 
становништва 

500 - 10.000 1-120 31,50% 3% 1-2 од 37,24% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
-залог на покретну 
имовину 

„Остале накнаде“ 
односe се на мјесечну 

накнаду за вођење 
кредитне партије у 
износу 1 КМ до 12 

мјесеци и 2 КМ за рок 
дужи од 12 мјесеци 

2. Екстра кредит 500 - 5.000 1-10 0 10% 0 од 26,03% 
-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 

- 

3. Кредити за 
пољопривреду 500 - 10.000 1-60 28% 3% 1-2 од 33,88% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
-залог на покретну 
имовину 

„Остале накнаде“ 
односe се на мјесечну 

накнаду за вођење 
кредитне партије  у 
износу 1 КМ до 12 

мјесеци и 2 КМ за рок 
дужи од 12 мјесеци 

4. Позајмице 500 - 5.000 1-18 30% 0% 1-2 од 34,29% -мјеница  

„Остале накнаде“ 
односe се на мјесечну 

накнаду за вођење 
кредитне партије  у 
износу 1 КМ до 12 

мјесеци и 2 КМ се рок 
дужи од 12 мјесеци 

5. Блиц кредит 500 11 33% 0% 1 од 38,09% 
-мјеница 
-административна забрана 
(АЗ)  

- 1 мјесец грејс без 
накнаде и камате, 
- „Остале накнаде“ 
односe се на мјесечну 
накнаду за вођење 
кредитне партије  у 
износу 1 КМ до 12 
мјесеци  

6. Револвинг 
кредит 

У висини 
мјесечне плате, 

до 10% 
прихода за 

правно лице 

6 - 12 24% 0% 0 Од 27,36% 
-мјеница 
-административна забрана 
(АЗ) 

- 
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Ред. 
бр. Врста микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева  (у 

% и/или 
КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Пољопривредни 
кредит (регистровани 
и нерегистровани) 

500 - 10.000 

6 - 60 
(макс.грејс 
период 12 
мјесеци) 

од 18,90% 
до 21,90% 

3,25% (мин. 
40 КМ) 5 КМ од 22,48% 

до 24,94% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 10.000 КМ на период 
отплате од 60 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ, накнада 
за обраду кредита 325 КМ. 

2. Брзи кредит 300 - 2.000 6 - 12 21,90% 0,00% 5 КМ 24,68%  

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 2.000 КМ на период 
отплате од 12 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ. 

3. 

Кредит за 
регистрацију 
аутомобила - 
Еурохерц осигурање 

300 - 2.500 до 12 0,00% 
3,25% 
(минимално 
50 КМ) 

5 КМ 12,39% 

Мјеница . Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 900 КМ на период 
отплате од 12 мјесеци, трошак 
мјенице износи 5 КМ, накнада 
за обраду кредита 50 КМ. 

4. 

Кредит за 
регистрацију 
аутомобила-Дунав 
осигурање 

300 - 900 до 12 0,00% 0,00% 5 КМ 1,03% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 900 КМ на период 
отплате од 12 мјесеци, трошак 
мјенице износи 5 КМ. 
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РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

5. Ненамјенски кредит 500 - 10.000 6 - 48 од 24,90% 
до 26,90% 

3,25%  
(мин. 40 КМ) 5 КМ 30,40% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласноста о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 10.000 КМ на период 
отплате од 48 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ, накнада 
за обраду кредита 325 КМ. 

6. Пензионерски кредит 500 - 10.000 6 - 60 од 18,90% 
до 20,90% 

3,25%  
(мин. 40 КМ) 5 КМ 24,94% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 10.000 КМ на период 
отплате од 60 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ, и накнада 
за обраду кредита 325 КМ. 

7. Замјенски кредит 500 - 20.000 до 60 од 20,90% 
до 22,90% 

2,25%  
(мин. 40 КМ)  5 КМ 23,64% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 20.000 КМ на период 
отплате од 60 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ и накнада 
за обраду кредита 450 КМ. 

8. Кредит за мали бизнис 500 - 10.000 до 48 од 22,90% 
до 24,90% 

3,25%  
(мин. 40 КМ) 5 КМ 27,83% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити 
су:административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласноста о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
кредиту од 10.000 КМ на период 
отплате од 48 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ и накнада 
за обраду кредита 325 КМ. 

9. Стамбени кредит 500 - 10.000 до 60 од 22,90% 
до 23,90% 

3,25%  
(мин. 40 КМ) 5 КМ 27,45% 

Мјеница. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице. На 
репрезентативном примјеру на 
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бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

кредиту од 10.000 КМ на период 
отплате од 60 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ и накнада 
за обраду кредита 325 КМ. 

10. Кредит за развој 
предузетника  500 - 4.000 

24 (макс. грејс 
период 3 
мјесеца) 

од 6,90% до 
9,90% 

3,25%  
(мин. 30 КМ) 41 КМ 15,21% 

Мјеница, осигурање од 
случаја смрти и 
инвалидитета преко 
50%. Остали 
инструменти 
обезбеђења који могу 
бити су: 
административна 
забрана,изјава о 
обустави (Фонд ПИО 
РС) и сагласност о 
запљени на новчана 
примања. 

У колону остале накнаде улазе 
трошкови мјенице и полисе 
осигурања од посљедица смрти 
и инвалидитета преко 50%. На 
репрезантативном примјеру на 
кредиту од 4.000 КМ на период 
отплате од 24 мјесеци. Трошак 
мјенице износи 5 КМ, накнада 
за полису осигурања 36 КМ. 
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Ред. 
бр. Врста микрокредита 

Износ 
микрокредита 

(у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна стопа 
на год. нивоу  

(у %) 

Накнада за 
обраду 

кредитног 
захтјева  (у % 

и/или КМ) 

Остале 
накнаде 
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 
стопа на 

год. нивоу  
(у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. Регистрација возила на 
рате 200 - 5.000 до 12 0,00%  0 КМ у РС,  

10 КМ у ФБиХ - од 3,52% 

Лична мјеница, 
административна 
забрана, залог на 

возило 

Примјер обрачуна ЕКС:  
- 6 рата 
- износ 500 КМ трошкови: 
мјеница 5 КМ 

2. Ауто кредит 500 - 10.000 до 48 21,00% фиксна 0 КМ / 0% - од 23,25% 

Мјеница, 
административна 
забрана, залог на 
возило, судужник 
уколико Друштво 

процијени да је 
потребан 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 24 рате 
- износ 5.000,00 КМ 
трошкови:  
мјеница 5 КМ 

3. Ненамјенски кредит до 15.000,00 до 60 24,00% фиксна (мин. 30 КМ) / 
2,50% - од 30,31% 

Мјеница тражиоца 
кредита, 

администативна 
забрана, залог на 

покретну имовину 
*Осим мјенице 
дозвољено је и 

узимање других 
инструмената као 

и могућност 
узимања гаранција 

чланова 
домаћинства 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 24 рате 
- износ 5.000,00 КМ 
трошкови: мјеница  
5 КМ, обрада 125 КМ 

4. Пензионерски кредит 300 - 8.000 до 48 24,00% фиксна 2,00%  
(мин. 20 КМ)  - од 35,97% 

Мјеница, полиса 
осигурања за 
пензионере за 

осигурање 
настанка 

нежељеног 
догађаја 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 24 рате 
- износ 4.000,00 КМ 
-трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 80 КМ полиса 
осигурања 180 КМ 

5. Робни кредит 200 - 3.000 до 18 0,00% (0 КМ) / 0,00% - од 0,93% 
Мјеница, 

административна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС:  
- 12 рата 
- износ 1.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ 

6. 
Уградња плина и 
израда атеста за 
путничка возила 

200 - 1.500 до 12 

фиксна 
19,00% до 6 

мјесеци, 
9,95% од 7-12 

мјесеци 

(30 КМ) / 0,00% - од 18,10% 

Мјеница, залог на 
возило, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 12 рата 
- износ: 1.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 30 КМ 
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7. Регистрација плус до 1.000 до 12 9,95% 
фиксна 

0 KM до 6 
мјесеци, 20 КМ од 

7-12 мјесеци / 
0,00% 

 
- 

од 15,87% 

Мјеница, залог на 
возило, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 12 рата 
- износ 1.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 20 КМ 

8. Реатест плина за 
путничка возила 310 до 3 0,00% 30 КМ /0,00% 

 
- 

од 108,75% 

Мјеница, залог на 
возило, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 3 рате 
- износ 310,00 КМ 

- трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 30 КМ 

9. Пољопривредни 
кредит до 10.000 до 60 21,00% фиксна 2,50% 

(мин. 20 КМ) 

 
 
- од 26,53% 

Мјеница, залог на 
покретну 
имовину, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 24 рате 
- износ 5.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 125 КМ 

10. Робни кредит Техно 
лине 200 - 3.000 до 12 0,00% 0 КМ /  0,00% 

 
- од 0,93% 

Мјеница, 
административна 

забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 12 рата 
- износ 1.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ 

11. Брза позајмница без 
жираната и накнада до 5.000 до 24 11,00% фиксна 0 КМ / 0,00% 

 
 
- од 11,91% 

Мјеница, залог на 
покретну 
имовину, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 12 рата 
- износ 3.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ 

12. Робни кредит-возачки 
испит 

 
300 - 2.100 до 18 0,00 % 0 КМ /0,00% 

 
- од 0,93% 

Мјеница, 
административна 

забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 12 рата 
- износ 1.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ 

13. Региструј сад плати 
касније 200 - 1.500 до 6 0,00% 30 КМ /0,00% 

 
 
- од 17,16% 

Мјеница, залог на 
покретну 
имовину, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 6 рата 
- износ 500,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 30 КМ 

14. Дугорочни 
ненамјенски кредит 15.001 - 50.000 60-120 12,00% 0 КМ / 0,50% 

 
 
- од 12,83% 

Мјеница, залог на 
покретну или 
непокретну 
имовину, 

админисративна 
забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 120 рата 
- износ 25.000,00 КМ 
- трошкови: мјенице 10 КМ, 
обрада 125 КМ (0,50% од 
кредита) 

15. Робни кредит плус 200 - 3.000 до 24 18,00% 0 КМ / 0,00% 

 
- од 20,24% 

Мјеница, 
административна 

забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 12 рата 
- износ 1.500,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ 
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16. Робни кредит 
Технокликс 300 - 1.500 до 10 0,00% 0 КМ / 0,00% 

 
- од 1,72% 

Мјеница, 
административна 

забрана 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 6 рата 
- износ 1.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ 

17. Стамбени кредит-
средства МКД 500 - 50.000 до 120 4,20% 0 КМ /0,50% 

 
 
 
 
- од 4,40% 

Мјеница, 
административна 

забрана, 
могућност 

хипотеке на 
имовину која је 

премет 
финансирања, 
судужник или 

јемац 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 120 рата 
- износ 25.000,00 КМ 
- трошкови: мјенице 20 КМ, 
нотар 400 КМ, процјена 
вриједности некретнине 100 
КМ, упис хипотеке 150 КМ, 
обрада 120 КМ 

18. Стамбени кредит-
ИРБРС 10.000 - 50.000 до 300 

од 3,00% до 
4,20% фиксно 
у заисности од 

групе којој 
припадају 

тражиоци зајма 
 

0 КМ / 0,50% 

 
 
 
 
- 

од 3,72%-
5,00% у 

заисности 
од групе 

којој 
припадају 
тражиоци 

зајма 

Мјеница, 
административна 
забрана, хипотека 

на имовину, 
судужник или 

јемац, могућност 
додатних 

инструмената по 
потреби 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 120 рата 
- износ 25.000,00 КМ 
- трошкови: мјенице 20 КМ, 
нотар 400 КМ, процјена 
вриједности некретнине 100 
КМ, упис хипотеке 150 КМ, 
обрада 120 КМ 

19. Кредит за 
рефинансирање до 10.000 до 60 21,00% мин. 30 КМ / 

2,00% 

 
 
- од 25,89% 

Мјеница, 
административна 

забрана, судужник 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 24 рате 
- износ 5.000,00 КМ 
- трошкови: мјеница 5 КМ, 
обрада 100 КМ 

20. XXL Ненамјенски 
кредит 30.000 - 50.000 до 60 12,00% 0 КМ / 1,00% 

 
 
- од 13,50% 

Мјеница, 
административна 
забрана,  залог на 

покретну или 
непокретну 

имовину 

Примјер обрачуна ЕКС: 
- 36 рата 
- износ 35.000,00 КМ 
- трошкови: мјенице 10 КМ, 
обрада 350 КМ 
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Ред. 
бр. 

Врста 
микрокредита 

Износ 
микрокредита 

 (у КМ) 

Рок отплате 
микрокредита 
(у мјесецима) 

Номинална 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (у %) 

Накнада за обраду 
кредитног захтјева  

(у % и/или КМ) 

Остале 
накнаде  
(у КМ) 

Ефективна 
каматна 

стопа на год. 
нивоу  (у %) 

Обезбјеђење 
микрокредита Напомена 

1. 
Ненамјенски  
кредит - сектор 
становништва 

500 - 50.000 1 - 120 31,50 3% 1-2 од 37,93% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
-залог на покретну имовину 
-хипотека на непокретну 
имовину 

Остале накнаде 
се односе на 

мјесечну 
накнаду за 

вођење 
кредитне 
партије у 

износу 1 КМ до 
12 мјесеци и 2 

КМ за рок дужи 
од 12 мјесеци 

2. Екстра кредит 500 - 5.000 1 - 10 0 10% 0 од 26,03% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
 

- 

3. Кредити за 
пољопривреду 500 - 50.000 1 - 60 28 3% 1-2 од 33,88% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
-залог на покретну имовину 
-хипотека на непокретну 
имовину 

-до 
60мј./основна 

средства 
до 36мј./обртна 

средства 
- Остале 

накнаде се 
односе на 
мјесечну 

накнаду за 
вођење 

кредитне 
партије у 

износу 1 КМ до 
12 мјесеци и 2 

КМ за рок дужи 
од 12 мјесеци 

4. Позајмице 500 - 5.000 1 - 18 30 0 1-2 од 34,29% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
 

Остале накнаде 
се односе на 

мјесечну 
накнаду за 

вођење 
кредитне 
партије у 

износу 1 КМ до 
12 мјесеци и 2 

КМ за рок дужи 
од 12 мјесеци 
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5. Блиц кредит 500 11 33 0 1 од 38,09% 

-мјеница 
-јемство/судужништво ФЛ 
-јемство/судужништво ПЛ 
 

-1 мјесец грејс 
без накнаде и 

камате 
-остале накнаде 

се односе на 
мјесечну 

накнаду за 
вођење 

кредитне 
партије у 

износу од 1 КМ 

6. Револвинг 
кредит 

У висини 
мјесечне плате, 
до 10% прихода 
за правна лица 

6 - 12 24 0% 0 Од 27,36% - мјеница 
- АЗ - 
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