Банка
Филијала
Датум подношења
Број захтјева

ЗАХТЈЕВ ЗА КРЕДИТ
(Кредитна линија по Пројекту кредитирања малих и средњих предузећа
из средстава зајма Европске инвестиционе банке)
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЈЕВА
Назив предузећа
Улица и број

Општина

Облик организовања

Телефон, е-mail

Контакт особа

Директор

Датум оснивања

ЈИБ
Шифра дјелатности

Врста дјелатности

Власнички повезана лица
%
%

NACE шифра дјелатности
(попуњава ИРБРС)

Број тренутно запослених

%
Власник/ци предузећа/радње

ЈМБГ

% учешћa
%
%
%
%

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КРЕДИТУ
Износ кредита

КМ

Рок отплате

мјесеци

Основна средства

Грејс период

мјесеци

Обртна средства
Инфраструктура

Намјена средстава

КМ

%

Укупно

3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ
Назив пројекта
Адреса имплементације

Општина

Укупна вриједност пројекта

КМ

Сопствена средства

КМ

Период имплементације пројекта

Средства ЕИБ-а

КМ

Очекивани број новозапослених радника

Остали извори

КМ

Врста пројекта:

Средства ЕУ субвенција

Структура властитог учешћа у финансирању пројекта
Пројекат кредитирања малих и средњих предузећа
из средстава зајма ЕИБ-а

Пројекат МСП

1

Пројекат инфраструктуре

КМ

Пројекат из области:
Производња и снабдијевање
електричном енергијом, гасом и водом

Пољопривреда и рибарство

Вађење руда и камена

Туризам

Производња дуванских производа

Производња прехрамбених
производа и пића

Производња текстила, тканина,
одјевних предмета и крзна

Производња коже и предмета од коже

Рециклажа

Производња намјештаја

Прерада и производња од дрвета и плута,
целулоза, папир и произв. од папира

Производња основних метала

Производња хемикалија и хемијских
производа, кокса и деривата нафте

Производња машина и уређаја

Производња производа од
гуме и пластике

Грађевинарство

Производња моторних возила, приколица и
полуприколица те дијелова за исте

Инфраструктурни пројекат

Пројекат из области економије знања,
енергије, животне средине, индустрије,
здравља, образовања, услуга и туризма

Трговина

Опис инвестиције

Сагласан сам да пословна банка користи извјештај из Централног регистра кредита (ЦРК).
Ово финансирање обезбијеђено је кроз кредитну подршку Европске инвестиционе банке. Европска инвестициона банка,
финансијска институција Европске уније, основана Римским уговором из 1958. године, учествује заједно са локалним (домаћим)
финансијским институцијама у финансирању инвестиционих програма који чине дио циљева Европске уније. Све док тренутни
зајам задовољава све квалификационе критеријуме финансирања од стране Европске инвестиционе банке, ПОСРЕДНИК
одобрава кориснику овог зајма финансијску погодност која се одражава кроз каматну стопу, према роковима и условима одређеним
у релевантним члановима садашњег Уговора о просљеђивању. Таква финансијска предност износи до 50 (педесет) базних бодова у
поређењу са годишњом каматном стопом коју би ПОСРЕДНИК наплатио за овај зајам без учешћа Европске инвестиционе банке.

Мјесто
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Датум

Потпис и печат овлашћеног лица

2

ПРИЛОГ УЗ ЗАХТЈЕВ

1. Предузећа и предузетници као корисници кредитних средстава
? Овјерена копија личне карте власника предузећа и директора предузећа;
? Пословни план са пројекцијама биланса стања, успјеха и готовинског тока за период отплате кредита;
? Извод из судског регистра, са приказом дјелатности, не старији од мјесец дана или Извод са копијом Рјешења о регистрацијидио-регистроване дјелатности;
? Изјава о власнички повезаним правним лицима подносиоца захтјева;
? Увјерење надлежног органа о обављању дјелатности, не старије од 8 дана - само за предузетнике;
? Извод из статистике;
? Овјерена копија Потврде о регистрацији (ЈИБ) и Порески идентификациони број (ПИБ);
? Пореска увјерења о измиреним пореским обавезама
? Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава коју издаје АПИФ - само за пројекте из области пољопривреде;
? Рјешење о одобрењу за грађење или доказ да је поднесен захтјев за издавање рјешења о одобрењу за грађење надлежном органу,
у случају када се из средстава по кредитним линијама финансира изградња грађевинског објекта, a y случају да се финансира
куповина грађевинског објекта потребно је доставити Рјешење о одобрењу за грађење или ЗК извадак, односно други мјеродаван
упис у јавне регистре некретнина;
? Уколико је предмет финансирања изградња грађевинског објекта, доказ да је земљиште на коме је планирана изградња у
власништву подносиоца захтјева за кредит;
? Овјерени биланси стања и успјеха, за два посљедња обрачунска периода;
? Овјерени биланси новчаних токова, за два посљедња обрачунска периода, уколико је у обавези да га сачини;
? Бруто биланс на дан подношења захтјева, потписан и овјерен од стране одговорног лица;
? Аналитичке картице купаца и добављача - са даном бруто биланса;
? Годишња пореска пријава за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности (за посљедњи
обрачунски период);
? Уговори са најважнијим купцима и добављачима;
? Предрачуни (уколико се ради о изградњи објекта предрачун радова, а ако се ради о набавци опреме доставити предрачуне
добављача);
? Комплетна документација која се односи на инструменте обезбјеђења.

2. Јединице локалне самоуправе као корисници средстава
? Усвојени извјештаји о извршењу буџета за претходне 3 фискалне године;
? Усвојени периодични извјештај о извршењу буџета;
? Усвојен буџет за текућу и/или наредну фискалну годину;
? Усвојени ребаланс буџета за текућу годину;
? Пројекције буџета за период отплате кредита;
? Биланси стања и биланси успјеха за претходне 3 фискалне године;
? Ажурирани образац о дуговима и обавезама општине;
? Одлука Скупштине општине о задужењу;
? Акт Министарства финансија PC о одобрењу задужења;
? Пројектна документација за пројекат који се финансира са одобрењима и пројекцијама надлежних општинских органа или
уговореним трошковима и техничким подацима о пројекту, зависно од фазе имплементације пројекта.
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