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Централна кооперативна банка АД Скопје
 

 
Арх.бр........................................ 

 
Датум................ 2014 година........     

 

Б А Р А Њ Е  З А  К Р Е Д И Т  
/За правни лица, ТП и лица со слободна професиja/ 

 

І.ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ 

Кредитобарател /назив/ 
 
 

ЕМБС/ ЕМБГ  

Тековна состојба според решение: 
(не постара од 10 работни дена) 

 
 

Седиште и адреса на фирмата: 

Седиште и адреса на управување: ...........……..…….............................................. 
.................................…………………….......................................................................  
Адреса за кореспонденција: ..............................……………................................... 
......................................................................………………......................................... 
тел.: ...........................………. факс: ..............…….......моб: …….………………….. 
web……………………………. E-mail............................... 
 

Законски застапник 
 

1. ................................................................................................../име и презиме/ 
2. ЕМБГ ......................................,  
3. л. карта бр .........................., датум на издавање......................МВР................ 
4. Адреса по место на живеење  ....................................................…................... 
5.Должност /својство..............................................................…........... 

1. .................................................................................................../име и презиме/ 
2. ЕМБГ ......................................,  
3. л. карта бр ..................., датум на издавање.....................МВР ......…............ 
4. Адреса по место на живеење  ......................................................…................. 
5. Должност ............................................................................................…............ 

1. ................................................................................................. ./име и презиме/ 
2. ЕМБГ ......................................,  
3. л. карта бр ........................, датум на издавање......................МВР ................. 
4. Адреса по место на живеење  .............................................................….......... 
5. Должност ...........................................................................................…............. 

Лице за контакт 

Име и презиме………………………………… 
Tel……………………………........................... 
 
e.mail………………………............................. 

Регистриран капитал 
/според тековна состојба/ 

 

Содружници /акционери/: 

Список на сопствениците 
број  на 
акции / 
учество  

Учество  во 
% 

1. …………………………………………………… 
2. …………………………………………………… 
3. ……………………………………………..…….. 
и т.н. 

................. 

.................

................  

.........….... 
 

.................

.................  

................. 

Предмет на дејност:  
 
(Според тековна состојба и НКД.Се наведува  
колку време се врши таа дејност. Трговците 
на мало наведуваат само “трговија на мало”) 

 

Дали има лиценци, дозволи и 
друго 
(Се наведуваат само оние, кои се 
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задолжителни за вршење на дејноста) 

Број  вработени во фирмата  

Поврзани лица 
 ДА              
 НЕ 

 
II. ПАРАМЕТРИ НА БАРАНИОТ КРЕДИТ  

Износ на кредитот:  

Валута: □ MKD     □ EUR     □ USD 

Вид на кредитот 
 

 
□за обртни средства                        

□ инвестициски 

□ овердрафт  

□ комбиниран овердрафт со опција за обновување како овердрафт  

□ комбиниран овердрафт и кредит  со амортизационен план  

□ рамковен револвинг кредит  

□ друго (да се наведе ) ............................................................................................................ 

Намена  на кредитот: 
(Описно се наведуваат целите кои   ќе се 
финансираат) 

 

Краен Рок на кредитот: 
      Вкупно  /во месеци / - датум на 
доспевање 
       - вклучен грејс период       

       
 

Начин и  рок   на 
искористување на кредитот / 
лимит/и за користење  при 
овердрафт   /: (се доставуваат 

документи за оправдување на 
трошоците согласно намената на 
кредитот)  

 

□ еднократно во рок до ......  денови /месеци од датумот на договорот 
 

□ слободен план за искористување  во рамките на определен период  од  ......  денови 
/месеци од датумот на договорот 
 

□ на транши    - I транш  во износ на …...........         од датум........... до датум............ 

                             - II транш  во износ на …...........       од датум........... до датум............ 
                 и т.н. ...                        I транш  во износ на …...........       от датум............. до 
датум............  

□ согласно условите на овердрафтот    

                            – од датум........... до датум .........  одобрен лимит за користење............... 
                            – од датум........... до датум ........ . одобрен лимит за користење................  
              и т.н. ...  не...............  
                           –од датум........... до датум .........  одобрен лимит за користење................ 

□ овердрафт   обезбеден со хипотека 

                            – од датум........... до датум ........ . одобрен лимит за користење................  
                            – од датум........... до датум .........  одобрен лимит за користење................ 
              и т.н. ... 
 

□ овердрафт    до ..... месеци со опција  за користење  на овердрафт  за уште 
.......месеци  
                            – од датум........... до датум ........ . одобрен лимит за користење................  
                            – од датум........... до датум .........  одобрен лимит за користење................ 
              и т.н. ... 
 

□ овердрафт    до ..... месеци,  с опција за користење  за уште .......месеци и  враќање  со          

рати или ануитети 
                  -   за првиот период – овердрафт      
                            – од датум........... до датум ........ . одобрен лимит за користење................  
                            – од датум........... до датум .........  одобрен лимит за користење................ 
              и т.н. ... 

                   -  за втор период – со рати за отплата – □ рати или □ ануитети  

                   ...........  рати за отплата...............секоја од кои во износ од .................... 
 

□ други начини на користење  / се опишува 
/................................................................................... 
 

Начин  на враќање : 

□ еднократно   

□ ануитети  

□ еднакви рати за главница  

□ согласно амортизационен план предложен од страна на клиентот 

□  лимити кои се намалуваат при овердрафт   
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□ друго .................................. 

Амортизационен план: 
 
 
 

Камата  
 
 

Износ  на сопствено учество: 
(Се наведува износот и процента на  

сопствените средства, со коишто 
кредитобарателот  учествува  во 
проектот) 

 
 
 

Други барани банкарски услуги 

 

□ Интернет  банкарство 

□ Префрлување на платата на вработени по сметки од картички 

□ Универзален електронски потпис 

□ Кредитни картички  ,  VISA и др. 

□ Други .............................................  

 
1.  Предложени обезбедувања за бараниот кредит : 
 
Вид на обезбедувањето  Дали има товари 
□ парични средства   да □ не □ 
□ државни хартии од вредност да □ не □ 
□ хипотека на недвижен  имот  да □ не □ 
□ залог на опрема и други  
подвижни ствари   да □ не □ 
□ залог на побарувања,залихи и др.  
 
(залихи/побарувања)   да □ не □ 
□ жиранти     да □ не □ 
□ меница     да □ не □ 
Забелешка(дали има службености и друг вид на ограничувања ,да се опишат ) 
 
1.1. Парични средства (депозити, по трансакциска сметка): 

Вид - депозит, по 
ТРС. сметка 

Износ  во 
оригинална 

валута 
Вид валута Сопственост на: 

    

    

    

 
1.2. Недвижни имоти: 

Опис на имотот 
Повр-
шина, 
кв.м. 

Тип на 
градба 

Година на  
легализација 

на 
сопственост 

над земјиште 

Местоположба 
(целосна адреса на 

имотот) 

Вредност по 
сметковод-

ствен биланс 

Вредност 
по 

даночна 
проценка 

Сопственик на 
имотот 

Документ за 
сопственост 

         

         

         

 
1.3. Подвижни ствари(опрема,возила и др.) - опис: 

бр 
Назив и технички параметри на   

предмет на обезбедување 
Инв. бр 

за превозно средство - Рег.бр , 
мотор. и шасија ; 

за опрема - Фабр. бр и т.н; 

Документи за 
сопственост –

фактури, талони  и 
др. 

Сметководст
вена 

вредност по 
биланс во 

денари 

Осигури-
телна 

вредност 
во денари 

1.       

2.       

 
1.4. Залихи – опис по видови и извод од сметководствената евиденција заклучно со датум 
...............: 
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бр 
Назив и технички параметри на    предмет 

на обезбедување 
Ед. Цена 
без ДДВ 

Количество 
Вредност – 

денари, без ДДВ 
Локација - склад, адреса и т.н. 

1.      

2.      

 
1.5. Побарувања (тековни и идни) -  опис на побарувањата, по склучените договори.  
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

2. Нето приходи од продажби /НПП/, согласно Биланс на успех за 3 предходни години според 
даночна пријава и за последниот квартал на тековна година(во денари): 
 

НПП ............................................... за ............... година 
НПП ............................................... за ............... година 
НПП ............................................... за ............... година 
НПП ............................................... за ................последиот квартал на тековната година. 

 
Забелешка: Кога се вршат различни видови на дејности, за секоја од нив приходите од продажба се 
опишуваат одделно.  

 
3.Структура на Побарувања на кредитобарателот по биланс за последиот квартал заклучно со 
датумот..................: 

Содржина по билансни ставки Вид плаќање Сума 
Датум на 

појавување 
Датум на плаќање 

по договор 
1. купувачи     
2.дадени позајмици     
3.ДДВ побарување     
4 Останато     

 
 

4. Обврски на кредитобарателот по биланс за последниот квартал заклучно со датум .................. : 

Содржина по билансни ставки Вид плаќање Сума 
Датум на 

појавување 
Рок  на плаќање по 

договор 

1. Долгови по основ на државни 
побарувања 

    

2. спрема банки     
3. Добавувачи и др.     
4,Останато     

 
 

5. Кредитна историја (кредити, лизинг, кредитни картички и други) за последните две години и со 
тековен период: 

Банка или друг доверител 
Износ  во 
денарска 

противвредност 

Датум на 
издавање 

Датум на   
враќање  

Остаток во 
денарска 

противвредност 

Дос-
тасан 
да/ не 

      

      

 
 

6. Издадени гаранции и др.вид обезбедувања во корист на трети лица: 
Вид гаранција Во корист на  Износ и валута  Имот 

□ Заснован залог / хипотека      

□ Потпишан договор за жиранти, 

   пристапување кон долг, содолжник 
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□ Издадена / авалиран меница      

 
 
7. Обврски на поврзаните лица: 

Име на поврзаното лице 
Кон Банка или 

друг доверител 
Износ Остаток Датум на враќање  

     

     

     

 
 
 
 
 

Во својството на кредитобарател ИЗЈАВУВАМ, дека: 

 Информациите и околностите, во барањето за кредит и изјавите, се точни; 

 Запозанен сум од страна на “Централна кооперативна банка” АД Скопје во својството на 
администратор на лични податоци, за моите права согласно  Закона за заштита на личните 
податоци и за видовите на лични податоци, кои Банката ги обработува/ доставена ми е 
информација   

 Запозанен сум дека доставувањето на барањето за кредит и документите не ја задолжуваат 
Банката да го одобри кредитот. 

 
Запознаен сум дека при изјавување и претставување на неточни податоци и документи, носам 
кривична и материјална  одговорност согласно  законската регулатива. 
 
КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ се задолжува да доставува секакви дополнителни податоци на банката во врска 
со проучување на барањето за кредит, при што овој формулар и прилозите кон него ќе останат во 
банката и в случај ако истото биде одбиено.   
 
 
 
КРЕДИТОКОРИСНИК: 
..................................................................................................Потпис/Печат:...................................... 
                                                                          /Потписот се поставува пред вработен на банката/ 
 
 
 
 
 

 
КРЕДИТЕН РЕФЕРЕНТ: ............................................................................................... Потпис: ....................................                     
/Име, презиме и потпис на вработениот на Банката кој ги примил документите, пред кого што кредитобарателот го 

потпишал барањето за кредит/ 
 
 

                        
 


