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Прилог 1 

КРЕДИТНО БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ИЗВОЗ  

НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ 

 

 
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ  Пополнува РБСМ 

Назив на 
правното лице 
(според тековна 
состојба) 

  Архивски број 

 

 

 

Правен статус (АД,ДОО, ДООЕЛ,ЈТД. . .)   

ЕМБС:        Тел:   

Даночен број:               Одговорен референт 

Е-маил:    

Претежна дејност од регистрација (шифра и назив):   

   

 

Број на вработени од биланс на успех     

Лице за контакт:    

Tелефон:  е-маил:  

 
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАНИОТ КРЕДИТ 

 

 
 
 
 

Вид на кредит 

 
 

Баран износ во 
МКД 

(максимален 
износ до 

30.750.000 
денари) 

Рок на отплата со 
грејс период во 

месеци 
(максимален рок на 
отплата со вклучен 
грејс период до 120 

месеци за 
инвестиции и до 24 
месеци за обртни 

средства) 

Вклучен грејс 
период во месеци 
(максимален грејс 

период до 24 
месеци за 

инвестиции и до 
12 месеци за 

обртни средства) 

1.а) Кредит за производство на земјоделски 
производи-инвестиции 

   

1.б) Кредит за производство на земјоделски 
производи-обртни средства 

   

2.а) Кредит за преработка на земјоделски 
производи-инвестиции 

   

2.б) Кредит за преработка на земјоделски 
производи-обртни средства 

   

3.а) Кредит за извоз на примарни земјоделски 
п-води и нивни преработки-инвестиции 

   

3.б) Кредит за извоз на примарни земјоделски 
п-води и нивни преработки-обртни средства 

   

Конкретна намена на кредитот: 
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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:  
 
 

УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ 

1) Степен на тековна ликвидност од минимум 0,5 пресметан како сооднос на тековните средства и 
тековните обврски од Билансот на состојба за последната фискална година  

(се споредува износот наведен на АОП 36 (Тековни средства) со износот наведен на АОП 95 (Краткорочни обврски) 

од билансот на состојба за последна фискална година. 
1.Тековни средства (АОП 36)-биланс на состојба последна фис.год.  мкд 

2.Тековни обврски  (АОП 95)-биланс на состојба последна фис.год.  мкд 

3. Вредност на показателот (3=1/2)  % 

2) Степен за способност за сервисирање на долг од минимум 0,3 пресметан како сооднос на нето 
добивката и амортизацијата од една страна и тековните обврски по камати и главници, од 
податоците содржани во Билансот на успех и Билансот на состојба за последната година 

(се споредува збирот на износот наведен на АОП 255 (Нето добивка) и износот наведен на АОП 218 (Амортизација) 

од билансот на успех за последната фискална година со износот наведен на АОП 104 (Обврски по заеми и кредити) 
од  билансот на состојба за последната фискална година. 
1.Нето добивка (АОП 255)-биланс на успех последна фис.год.  мкд 

2.Амортизација (АОП 218)-биланс на успех последна фис.год.  мкд 

3.Тековни краткорочни обврски по заеми и кредити (АОП 104)-биланс 
на состојба последна фис.год. 

 мкд 

 4.Вредност на показателот (4=(1+2)/3)  % 
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3) Позитивен финансиски резултат во последната фискална година (освен доколку кредитокорисникот 
приложи банкарска гаранција)  

       (во билансот на успех за последната фискална година потребно е да има искажано нето добивка) 

1.Нето добивка (АОП 255)-биланс на успех последна фис.год.  мкд 

2.Вредност на показателот износот треба да е позитивен  + износ 
 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА КРЕДИТОТ 

Вид на обезбедување (1 и 2 заедно) или (3):                                                                    Означи со Да/Не и опиши 

1. Меница авалирана од сопственикот/сите сопственици на 
кредитокорисникот со менична изјава за уредување на правата и 
обврските по меницата во форма на нотарски акт со извршна клаузула. 

 

2a. Хипотека од прв ред на недвижен имот најмалку во висина од 1:1,00 во 

      однос на износот на одобрениот кредит и пресметаната камата (за  

      кредити до 6.100.000 денари). 

2б. Хипотека од прв ред на недвижен имот најмалку во висина од 1:1,20 во 

      однос на износот на одобрениот кредит и пресметаната камата (за  

      кредити над 6.100.000 денари) 

 
 
 
 

3. Банкарска гаранција во висина на износот на одобрениот кредит  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА 

Деловна банка:  
Број на жиро сметка:                
Овластен потписник-
ци на сметката 

Име и презиме:  
ЕМБГ:              ЛК:  

 

 
Дата 

  
 

Потпис и печат 

 
 

 

 

Изјава на кредитобарателот 

Јас долу потпишаниот/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 воова 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 сојавни 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: 
Сите полиња треба задолжително да се пополнат, во спротивно барањето за кредит ќе сесмета за нецелосно.  



 
 
 
  

БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ КОМПЕНЗАЦИОНИ -директно со 1%  4 
  

ПОПОЛНУВА РБСМ АД Скопје 

1.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ КРЕДИТНО БАРАЊЕ 

Вид на документ Доставен Забелешка 

да не 

1. Кредитно барање (со потпис и печат) (Образец на РБСМ)    

2. Апликација за регистрација на клиент-правно лице (Образец на РБСМ)    

3. Изјава за поврзаност со други правни/физички лица (Образец на РБСМ)    

4. Изјава за постоење својство носител на јавна функција (Образец на РБСМ)    

5. ЗП Образец (образец за заверен потпис на ЦРРСМ)    

6. Потписен картон од Деловна банка    

7. Доказ за подмирени обврски кон УЈП за даноци и придонеси     

8. Тековна состојба од Централен регистар на РСМ-не постара од  3 месеци     

9.  Тековна состојба за вистински сопственик при упис од ЦРМ     

10. Оргинална или заверена документација од трговски, судски или друг јавен регистар за 
вистинските сопственици-не постара од 6 месеци или официјален документ за 
сопственичката структура (со потпис и печат) – (кога има сложена сопственичка структура) 

   

11.  Листинг од завршна сметка за последната фискална година    

12.  Потврда за запишано земјоделско стопанство или Решение за упис во регистар на 
откупувачи при МЗШВ 

   

13.  Бизнис план или Инвестициона програма     

14.  Ревизорски извештај (ако друштвото има обврска согласно закон)    

15.  Акционерска книга или книга на удели (за АД / ДОО)    

16.  Документација за планираните набавки со средствата од кредитот (профактури, понуди, 
договори, спецификација и сл.) 

   

17.  Документација за можното обезбедување    

2.РЕЗИМЕ НА КРЕДИТЕН ПРЕДЛОГ 

Критериуми  
за одобрување 

Услов  
за одобрување 

Квалификуван за 
кредит 

ДА НЕ 

1. Резидент на РСМ регистриран во РСМ   

2. Приватна сопственост мин.51%   

3. Големина на претпријатие Микро, мало или средно (согласно ЗКДП)   

4. Обврски кон УЈП   подмирени   

5. Потврда од МЗШВ да   

6. Износ на кредит до 30.750.000 мкд да   

7. Рок на отплата 
а) инвестиции до 120 м. со вклучен грејс период до 24 м.  
б) обртни средства 24 м. со вклучен гресј период до 12 м. 

 
 
да 

  

8. Степен на тековна ликвидност минимум 0,5   

9. Категорија на кредитен ризик А или Б или да нема изложеност   

10. Комплетна документација да   

11. Тековна состојба  не постара од 3 месеци   

12. Тековна состојба за вистински сопственик не постара од 6 месеци   

13. Степен за способност за сервисирање на долг  минимум 0,3   

14. Позитивен финанс. резул. во последната фиск. год. да   

15. Сопствено учество од минимум 10%  да   
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3. КРЕДИТЕН  ПРЕДЛОГ: 

 
 

1.Да се одобри:  Износ во МКД:  Рок со грејс м:  Грејс м:  

  Каматна стапка:      

2.Да се одбие:  Причина:  

 
 

Одговорен референт 
 

 
 

Шеф на Одделение за 
комисионо работење и 

спроведување на посебни 
програми 

 

 
 

Директор на сектор за 
кредитирање и гаранции 

   
 


