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КРЕДИТНО БАРАЊЕ ЗА КРЕДИТ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА НА КОМПАНИИ ПОГОДЕНИ ОД 
ЕНЕРГЕТСКА И ЦЕНОВНА КРИЗА 

Јавен повик бр.1 

 
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ  Пополнува РБСМ 

Краток назив на 
правното лице 
(според тековна 
состојба) 

  Архивски број 

 

 
 

Правен статус (ДОО, ДООЕЛ, АД, ТП, 
занаетчија*) 

  

ЕМБС:        Тел:    

Даночен број:               Одговорен референт 

Е-маил:    

Претежна дејност од Тековна состојба (шифра и назив):   

 
 

  

 

Лице за контакт:    

Tелефон:  е-маил:  

 
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАНИОТ КРЕДИТ  Пополнува 

РБСМ Каматна стапка: 2% годишно 

1) Баран износ на кредит 1) Износ на кредит 

Минимален износ на кредит 184.500 мкд. 

а)Максимален износ на кредит:  
За занаетчии и ТП 

до 615.000 мкд 
  

б)Максимален износ на кредит:  
За микро, мали и средни трговски друштва 
согласно Закон за ТД (мора да има согласно 
финансиските извештаи за последната 
фискална година мин. 30% главнина и резерви 
(АОП 65) од износот на бараниот кредит 

до 1.845.000 мкд 

  

2) Рок на враќање на кредитот– квартално 
   од 18 месеци до 36 месеци со вклучен грејс период 6 месеци 

2) Рок на кредит 

    Рок на враќање со вклучен 

 грејс период во месеци  

 Грејс период 
во месеци 6 мес. 

 

3) Намена на кредит: За обртни средства  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА 

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

Име и презиме:  
ЕМБГ:              ЛК:  
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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:  

УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТРОШОК НА ЕНЕРГЕНСИ 

I.Утврдување на зголемување на трошок на енергенси-над 100% 
(се споредува една фактура за енергенси издадена во период од јануари-септември 2022 со една фактура за енергенси издадена 
во период јануари-септември 2021г. (се споредуваат фактури од ист енергенс и за ист месец пример: фактура за потрошена 
електрична енергија издадена во месец април 2022г. се споредува со фактура за потрошена електрична енергија издадена во 
месец април 2021г.)                                                                         месец         енергенс (струја, гас ...)                      износ 

1.Трошок од еден месец (јан-сеп 2022год.) 

  

 мкд 

2. Трошок од еден соодветен месец од 2021год.   мкд 

3.Процент на зголемување мин 100% (3=(1/2-1)*100)  % 

 

УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТ** 

1) Поседува главница и резерви во Билансот на состојба составен на 31.12.2021 година не помалку од 
30% од износот на бараниот кредит (не важи за ТП и занаетчии) 
(се споредува износот наведен на АОП 65 - главница и резерви, од билансот на состојба составен на 31.12.2021 

година со износот на бараниот кредит ) 
1.Главница и резерви (АОП 65)-биланс на состојба 31.12.2021 г.  мкд 

2.Износ на баран кредит во денари  мкд 

3.Вредност на показателот(3=1/2*100)  % 

2.Нето финансиски резултат од биланс на успех   
(износот на АОП 255 нето добивка не е поголем од 3.000.000 мкд или има 
искажано загуба на АОП 256) 

 мкд 
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ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА КРЕДИТОТ 

Вид на обезбедување:  

- меница од друштвото авалирана од еден од сопствениците со изјава во форма на нотарски акт со 
извршна клаузула. 

Меницата, авалирана од еден од сопствениците ќе биде потребна откога ќе се потврди дека кредитната апликација ги исполнува 
условите и кредитокорисникот ќе биде повикан на потпишување на Договор за кредит 

 

Изјава на кредитобарателот за енергетска ефикасност 

Јас долупотпишаниот/ната Изјавувам дека компанијата која ја преставувам во деловните процеси како и 

во процесите за реализација на идните набавки или инвестиции за време на отплатата на кредитот, ќе 

водам грижа за остварување на поголема енергетска ефикасност и ќе остварувам најмалку 10% заштеда во 

потрошувачката на енергенсите. 

 

Изјава на кредитобарателот за користење на лични податоци 

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 претходнонаведените 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. 

 
 

Дата 

  
 

Потпис и печат 

 
 

 

 

 
 
НАПОМЕНА: 
Кредитните барања се доставуваат електронски на e-mail адреса, eckriza@mbdp.com.mk 
Сите полиња треба задолжително да сепополнат, во спротивно барањето за кредит ќе се смета за нецелосно. 

Кредитното барање се пополнува електронски на компјутер или доколку тоа не е возможно да биде пополнето 

читко со печатни букви. 

 

Забелешки: 
*Занаетчии кои плаќаат давачки на реален приход. 
**Не важи за ТП и занаетчии 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eckriza@mbdp.com.mk
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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. Изјава за проверка на кредитна изложеност (Образец на РБСМ)    

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

7. Доказ за подмирени обврски кон УЈП за даноци и придонеси (не постара од 01.01.2022)    

8. Тековна состојба од Централен регистер на РСМ - не постара од 6 месеци     

9. Тековна состојба за вистински сопственик не постара од 6 месеци (доколку кредитобарателот не го 
достави дкументот, го обезбедува РБСМ по службена должност) 

   

10.  Листинг од завршна сметка за 2021 година    

11.  Доказ за немање постапка за стечај и ликвидација - од Централен регистер на РСМ    

12.  Фактура за потрошени енергенси од 2022 и 2021 година (копија)    

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. Обврски кон УЈП  Подмирени (не постаро од 01.01.2022 г.)   
4. Стечај или ликвидација не   
5. Износ на кредит во денари 

Мин. 184.500мкд и макс. 1.845.000мкд (ТП, Зан. 615.000мкд) 
да   

6. Рок на отплата/грант 
од 18 м.  до 36 м. со вклучен гресј период  6 м.  

 
да 

  

7. Главница и резерви (не важи за ТП и занаетчии) 30% од бараниот кредит (АОП 65)   

8. Нето финансиски резултат од биланс на успех  АОП 255 не е поголем од 3.000.000 мкд или АОП 
256 

  

9. Категорија на кредитен ризик 
 

А или Б (или други категории на кредитен риизк 
со изложеност до 10.000 мкд) 

  

10. Комплетна документација да   
11. Тековна состојба  не постара од 6 месеци   
12. Тековна состојба за вистински сопственик не постара од 6 месеци   
13. Нема неподмирени обврски за Ковид 1,2,3 и 4 во износ 

повисок од 10.000 мкд 
не   

14. Не е корисник на кредитна линија за ЕЕ КРИЗА  не   
15. Во 2022г. има над 100% зголемени трошоци за енергенси во 

однос на 2021г. 
 
да 

  

3. КРЕДИТЕН  ПРЕДЛОГ: 
   

1.Да се одобри:  Износ во МКД:  Рок со грејс м:  Грејс м: 6мес. 

2.Да се одбие:  Причина:  

 
Одговорен референт 

  
Директор на сектор за 

кредитирање и гаранции 
   


	fill_12: 
	fill_1: 
	fill_17: 
	fill_4: 
	fill_6: 
	fill_18: 
	fill_28: 
	fill_21: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_23: 
	fill_10: 
	fill_24: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_5_3: 
	fill_2_2: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_76: 
	fill_5_4: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_3: 
	fill_13_3: 
	fill_14_3: 
	fill_15_3: 
	fill_16_3: 
	fill_17_3: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_20_3: 
	fill_21_3: 
	fill_22_3: 
	fill_23_3: 
	fill_24_3: 
	fill_25_3: 
	fill_26_3: 
	fill_27_3: 
	fill_28_3: 
	fill_29_3: 
	fill_30_3: 
	fill_31_3: 
	fill_32_3: 
	fill_33_2: 
	fill_41: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_2_3: 
	fill_3_4: 
	fill_4_4: 
	fill_14: 
	fill_11: 
	fill_13: 
	fill_15: 
	fill_100: 
	fill_77: 
	fill_44: 
	fill_134: 
	fill_122: 
	fill_121: 
	fill_110: 
	fill_178: 
	fill_34: 
	fill_55: 
	fill_16: 
	fill_2: 
	fill_22: 
	fill_42: 
	fill_66: 
	fill_60: 
	fill_90: 
	fill_97: 
	fill_88: 
	fill_86: 
	fill_65: 
	fill_78: 
	fill_45: 
	fill_20: 
	fill_19: 
	fill_140: 
	fill_141: 
	fill_67: 
	fill_689: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_43: 
	fill_739: 
	fill_991: 
	fill_29: 
	fill_888: 
	fill_149: 
	fill_800: 
	fill_900: 
	fill_1000: 
	fill_150: 
	fill_160: 
	fill_180: 
	fill_200: 
	fill_300: 
	fill_497: 
	fill_500: 
	fill_637: 
	fill_5566: 
	fill_477: 
	fill_669: 
	fill_651: 
	fill_1111: 
	fill_558: 
	fill_2001: 
	fill_339: 
	fill_3499: 
	fill_607: 


