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Прилог 8
Образец 8

БАРАЊЕ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА НА ГОЛЕМ ТРГОВЕЦ КОЈ ВРШИ ИЗВОЗ
голем трговец кој врши извоз се трговски друштва во кои приходите по основ на извоз имаат учество од
најмалку 30% во вкупните остварени приходи во фискалната година која и претходи на годината во која
ке се одобри гаранцијата
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Краток назив на
правното лице (според
тековна состојба)
Правен статус (ДОО, ДООЕЛ, ТП,
занаетчија*...)
ЕМБС:
Тел:
Даночен број:

Пополнува РБСМ
Архивски број

Референт

Е-маил:
Претежна дејност од регистрација (шифра и назив):

Број на вработени :
Лице за контакт:
Tелефон:

е-маил:

ПОДАТОЦИ ЗА ГАРАНЦИЈАТА И КРЕДИТОТ ПО КОЈ ЌЕ СЕ ГАРАНТИРА
Износ на кредитот по кој се
бара гаранција во МКД:
мин.износ3.075.000 МКД и
макс.износ 30.000.000 МКД
Број и датум на договор за
кредит по кој се бара
издавање на гаранција:
Назив на банка/штедилница
која го одобрила кредитот
% на гарантирање по кредитот
кој се бара (несме да надмине
50% од износот на кредитот):
Рок на враќање на кредитот по
Рок на важење
Грејс
која се гарантира
на гаранција со
период во
вклучен
(максимум до 8 г. со вклучен
месеци
грејс период до 12 м.):
грејс период
Намена на кредит (за основни и обртни средства)
Обртни средства
КОРИСНИК НА ГАРАНЦИЈАТА
Банка/Штедилница:
Адреса:
Начин на издавање
(хартиена или

Пополнува
РБСМ

Гаранција во
мкд

Рок на гаранција

електронска форма):
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ДРУШТВОТО
Име и презиме на управителот:
Л.К. број:
Адреса на живеење:
Контакт телефон:
ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧОТ-ИТЕ НА ДРУШТВОТО
1.Име и презиме на основачот-ите/
Назив на правен субјект:
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:
Адреса на живеење/седиште:
Контакт телефон:
2.Име и презиме на основачот-ите/
Назив на правен субјект:
Л.К. број/ЕМБС/Даночен бр.:
Адреса на живеење/седиште:
Контакт телефон:
3.Име и презиме на основачот-ите/
Назив на правен субјект:
Л.К. број/ЕМБС/Даноч.бр.:
Адреса на живеење/седиште:
Контакт телефон:
4.Име и презиме на основачот-ите/
Назив на правен субјект:
Л.К. број/ЕМБС/Даноч.бр.:
Адреса на живеење/седиште:
Контакт телефон:
ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ НА ГАРАНЦИЈАТА
(билансни позиции и показатели)

1.БИЛАНС НА СОСТОЈБА и УСПЕХ
а) показателот за степенот на финансиската задолженост треба да е помал од 3, а се пресметува како
сооднос меѓу вкупни обврски по заеми и кредити /главница и резерви. Показателот се пресметува на
база на податоци од биланс на состојба од последната фискална година,
1. вкупни обврски по заеми и кредити АОП 90+АОП 104)
мкд
2. главница и резерви (АОП 65)
мкд
3.Вредност на показателот (3=1/2)
/
б) показател за степен на задолженост треба да е помал од 6, а се пресметува како сооднос меѓу
вкупните обврски/главница и резерви. Показателот се пресметува на база на податоци од биланс на
состојба од последната фискална година
1. вкупните обврски (АОП 81)
мкд
2. главница и резерви (АОП 65)
мкд
3.Вредност на показателот (3=1/2)
/
в) показател за тековна ликвидност треба да е најмалку 0,70, а се пресметува како сооднос меѓу тековни
средства (АОП 36) и краткорочни обврски (АОП 95). Показателот се пресметува на база на податоци од
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биланс на состојба од последната фискална година
1. тековни средства
мкд
2. краткорочни обврски
мкд
3.Вредност на показателот (3=1/2)
/
г) показател за брза ликвидност треба да е најмалку 0,35, а се пресметува како сооднос меѓу тековни
средства намални за залихите и краткорочни обврски. Показателот се пресметува на база на податоци од
биланс на состојба од последната фискална година
1. тековни средства намални за залихите
мкд
2. краткорочни обврски
мкд
3.Вредност на показателот (3=1/2)
/
ДАДЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА КРЕДИТОТ
Вид на обезбедување
(меница во форма на нотарски акт, залог на недвижности, рачна залога на движни ствари и сл.):

Дата

Потпис и печат

Изјава на кредитобарателот
Јас долупотпишаниот/ната, се согласувам и ја овластувам Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје да може да ги собира, користи,
обработува и ажурира моите лични податоци наведени во ова барање и придружната документација за целите на одобрување, склучување и
реализација на договорот. Се согласувам моите лични податоци банката да ги користи за претходно наведените цели во постапка пред надлежен
суд или друг државен орган, адвокат, нотар, извршител и други органи со јавни овластувања и со трети лица со кои банката соработува, а во
согласност со Законот за заштита на личните податоци. Се обврзувам навремено да ги ажурирам моите лични податоци, во спротивно банката не
одговара за евентуалните штетни последици од настанатите промени.
Со потпишувањето на ова кредитно барање, потврдувам дека сите информации наведени во истото, како и сите информации во придружената
документација се точни, целосни и дека ниедна од нашите изјави или презентирани информации нема за цел намерно наведување на погрешни
заклаучоци.

НАПОМЕНА:
Барањата за гаранција се доставуваат електронски на e-mail адреса, garantenfond@mbdp.com.mk.
Сите полиња треба задолжително да се пополнат, во спротивно апликацијата за гаранција ќе се смета за нецелосна!
Барање за гаранција се пополнува електронски.

П О П О Л Н У В А РБСМ АД Скопје
1.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ГАРАНЦИЈА
Доставен

Вид на документ

ДА

Забелешка

НЕ

1. Апликација/ барање за гаранција (со потпис и печат) (Образец на РБСМ)
2. Апликација/барање за кредитен лимит за осигурување на странски купувач (не се
доставува во колку претходно РБСМ има одобрено кредитен лимит за осигурување на
странски купувач) (Образец на РБСМ)
3. Апликација за регистрација на клиент-правбо лице (Образец на РБСМ)
4. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (Образец на РБСМ)
5. Изјава за постоење својство носител на јавна функција (Образец на РБСМ)
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6. Изјава за проверка на кредитна изложеност (Образец на РБСМ)
7. Уверение за платени даноци и придонеси не постаро од 3 месеци од датумот на
поднесување на барањето за гаранција (од УЈП)
8. ЗП Образец (образец за заверен потпис на ЦРРСМ)
9. Тековна состојба од Централен регистер на РСМ-не постара од 6 месеци
10. Тековна состојба за запишан вистински сопственик
11. Листинг од завршна сметка за последните две фискални години.
12. Доказ за немање постапка за стечај и ликвидација-од Централен регистер на РСМ

2.РЕЗИМЕ НА ПРЕДЛОГ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА
Критериуми
за одобрување
1.
2.
3.
4.
5.

Услов
за одобрување

Резидент на РСМ
Приватна сопственост
Обврски кон УЈП
Стечај или ликвидација
Износ на кредитот во МКД.

6.

Показателот за степен на финансиската
задолженост
7. Показател за степен на задолженост
8. Показател за тековна ликвидност
9. Показател за брза ликвидност
10. Главница и резерви
11. Износ на гаранцијата
12. Остварен финансиски резултат
13. Одобрен лимит за осигурување за странскиот
купувач и склучена полиса за осигурување од
комерцијални ризици кај РБСМ
14. Категорија на кредитен ризик
15. Комплетна документација
16. Тековна состојба
17. Обезбедување на кредит (ДА/НЕ)

ПРЕДЛОГ
1.Да се одобри:
ЗА
ГАРАНЦИЈА: 2.Да се одбие:
Одговорен референт

Квалификуван за
кредитирање
ДА
НЕ

регистриран во РСМ
мин.51%
подмирени
не
мин.износ 3.075.000 МКД и
макс.износ 30.000.000 МКД
помал од 3
помал од 6
најмалку 0,70
најмалку 0,35
главнина и резерви мин. 33% од
кредит
максимум 15% од приходи остварени
во последната фискална година
добивка во билансот на успех во
последната фискална година
ДА
А категорија
ДА
Не постара од 6 месеци
ДА
Рок со грејс м.:

износ во МКД:

Грејс м.:

Причина:
Шеф на одел за гаранции

Директор на сектор за
кредитирање и гаранции
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