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КРЕДИТНО БАРАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИНИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ОД ИПА КОМПОНЕНТА
ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ
Овој дел го пополнува Банката
Регистарски број добиен во РБСМ

Назив на општина

Адреса

Влезен печат на РБСМ
Матичен број
Даночен број

Телефон

Факс

e-mail и веб страна

Лице за контакт

Одговорен работник во РБСМ
Број на вработени

Име и презиме на градоначалник

Име и презиме на претседател на совет на општина

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ
Назив на кредитен производ за кој се аплицира

Износ/Валута

Финансирање на општини за реализација на проект од
ИПА компонента

Назив на проект и негов опис
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Грејс период

Рок на отплата без грејс

Годишни приходи и расходи во денари (за година_________)
Приходи:
Опис на структурата на приходите:

Расходи:
Опис на структурата на расходите:

ПРЕТХОДНО ИСКУСТВО СО КРЕДИТИ
Банка

Датум

Остаток

Износ/валута

Каматна стапка/год.

Дали во моментот се издадени гаранции:

БАНКИ СО КОИ ОПШТИНАТА СОРАБОТУВА
Банка

Сметка

Услуга

Валута

Сопственик

Проценета вредност во ЕУР

ПОНУДЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
Вид на обезбедување

ПРИЛОЗИ:
Кредитно барање со опис и образложение на моменталните финансиски потреби
Согласност за задолжување
Договор за имплементација на проектот
Одлука од советот за задолжување
Одлука за давање на меница со извршна клаузула
Потврда дека сметката на општината не е блокирана во последните три месеци
Изјава дека 70% од износот на плаќањата од кредитот се за производи и услуги од субјекти во РСМ

Изјава дека проектот не е во спротивност со прописите за екологија
Финансиски извештаи/буџет
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ИЗЈАВА НА КЛИЕНТОТ
Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека сите информации кои ги дадов и се внесени во формуларот се
вистинити. Во случај на потреба од дополнителни информации и документација во врска со моето барање за кредит ќе ги
преземам сите потребни чекори за навремено доставување на истите во РБСМ. Известен сум дека кредитниот аналитичар може да
ме посети и на работното место и дома и во врска со тоа немам никакви забелешки.
Потпис на клиентот
РБСМ потврдува дека сите информации кои ги има добиено од страна на клиентот-кредитобарател претставуваат деловна тајна и
истите може да бидат користени единствено заради донесување на одлука во врска со барањето за кредит. Банката не е должна да
дава писмено известување за причините за одбивање на барањето за кредит. Конечната одлука за одобрување на кредитот може да
биде донесена единствено од Кредитните тела на РБСМ.

ДО
РАЗВОЈНА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ
Предмет: Достава на Изјава
Врз основа на Законот за Банки (Сл. весник на РМ бр. 67/2007) и Одлуката за начинот на утврдување на поврзани
лица (Сл. весник на РМ бр. 31/2008) ја дава следната
ИЗЈАВА
Општината________________________________________________ (Заемобарател) до денес:
1. Директно или индиректно ПОСЕДУВА/НЕ ПОСЕДУВА или ПРЕЗЕМА/НЕ ПРЕЗЕМА најмалку 20% од акциите
со право на управување, односно уделите во друго правно лице.
2. ИМА/НЕМА можност само или заедно со други правни лица поврзани со него да влијае врз управувањето и
донесувањето на политиките и физичките и деловните одлуки на едно или повеќе правни лица.
3. ИМА/НЕМА право само или заедно со други лица да ги назначува и разрешува мнозинството на членовите на
управување, директорите или претседателите и лицата со посебни права и одговорности на едно или повеќе правни
лица.
4. ОСТВАРУВА/НЕ ОСТВАРУВА доминантно влијание во друго правно лице, на кој било начин.
5. Само или заедно со други лица поврзани со него, ЈА ОПРЕДЕЛУВААТ/НЕ ЈА ОПРЕДЕЛУВААТ деловната
политика и работат во координација еден со друг, со намера да обезбедат вообичаени комерцијални предности.
6. Повеќе од 50% од директорите или претседателите, лицата со посебни права и одговорности и членовите на
управување СЕ ИСТИ/НЕ СЕ ИСТИ со оние на друго правно лице.
7. Заедно со друго правно лице, само, или со други лица поврзани со нив ОСТВАРУВААТ/НЕ ОСТВАРУВААТ
контрола во трет субјект.
8. Е/НЕ Е акционер кој што поседува директно или индиректно најмалку 5% од вкупниот број на акции или од
издадените акции со право на глас во РБСМ или кои овозможуваат значително влијание врз управувањето на РБСМ
односно не е лице поврзано со него.
9. ИМА/НЕМА свој претставник во органите на РБСМ.
10. Е/НЕ Е лице кое во смисла на оваа Изјава е поврзан со акционер кој што остварува влијание врз работењето на
РБСМ или е поврзан со посебни права и одговорности во РБСМ.
11. Е/НЕ Е акционер што остварува контрола во РБСМ заедно со лицата поврзани со него и сите лица во кои РБСМ
остварува контрола или учество и лица поврзани со нив.
Истовремено изјавуваме дека сме согласни и ја преземаме обврската веднаш и без одлагање по било кој основ да Ве
известуваме за евентуално настанатите промени.
Во______________, на_________201__ год.

ОПШТИНА
(потпис и печат)
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