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Банка/МКД

Филијала

Датум подношења

Број захтјева
 

 
 

ЗАХТЈЕВ  ЗА  ГАРАНЦИЈУ 
(гарантно-кредитна линија за подршку извозу) 

 
1) Основни подаци о предузетнику/предузећу и власнику/директору  

Назив  

Адреса  

Општина  

Облик организовања  

ЈИБ  

Телефон   

Контакт особа  

Директор  

Датум оснивања  

Врста дјелатности  

Шифра дјелатности  

Главни рачун број  

Отворен код  

Број и структура запослених 

НК  КВ  ВШС  

ПК  ССС  ВСС  

НСС  ВКВ  ОСТАЛИ  

 

Власник(ци) предузећа/радње ЈМБГ % учешћа 

      

   

   

   

 
2) Подаци о траженом кредиту и гаранцији  

Износ кредита (КМ)  

Износ гаранције (КМ)  % од износа кредита  

Рок враћања кредита/гаранције (мјесеци)  

Грејс период (мјесеци)  

Намјена средстава 
Обртна средства   КМ 

Припрема извоза  КМ 

Структура улагања у обртна средства 
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3) Подаци о пројекту  

Назив пројекта  

Адреса имплементације  Општина  

Укупна вриједност пројетка  КМ Прерађивачка индустрија Да □ Не  □ 

Сопствена средства  КМ Члан кластера Да □ Не □ 

Вриједност страних улагања  КМ Подстицај туризма Да □ Не □ 

Остали извори  КМ Извозник Да □ Не □ 

Структура сопствених средстава  

Вриједност извоза у претходној години  

Планирана вриједност извоза након реализације пројекта  

Извозно тржиште  

 
Број и структура новозапослених радника 

 
Пројекат из области:  
�  Производња и снабдијевање  

електричном енергијом, гасом и водом 
�  Туризам 
�  Производња текстила, тканина, 

одјевних предмета и крзна 
�  Производња намјештаја 
�  Производња хемикалија и хемијских 

производа, кокса и деривата нафте 
�  Производња моторних возила, 

приколица и полуприколица те дијелова за исте 
�  Пољопривреда и рибарство 

�  Производња коже и предмета од коже 
�  Грађевинарство 
�  Производња машина и уређаја 
�  Прерада и производња од дрвета и плута, 

целулоза, папир и произв. од папира 
�  Вађење руда и камена 
�  Производња прехрамбених производа и пића 
�  Рециклажа 
�  Производња основних метала 
�  Производња производа од гуме и пластике 
�  Производња дуванских производа 

Остало (навести дјелатност)  

 
Опис инвестиције:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Динамика запошљавања:  

 
 
 
 

 
  

НК  КВ  ВШС  Повећање Да □ Не □ 

ПК  ССС  ВСС  Годишњи износ (КМ)  

НСС  ВКВ  ОСТАЛИ   
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4) Постојећа задужења 
Задужења код Банке или другог повјериоца Одобрени износ задужења Обезбјеђење 

    
   
   
   
   
   

 
 
Сагласан сам да пословна банка и Фонд користе извјештај из Централног регистра кредита 
(ЦРК). 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви уписани подаци 
истинити те да их као такве потписујем. У случају потребе додатних информација или 
документације обавезујем се да ћу предузети све потребне кораке да исте доставим. 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                          __________________________________ 
               Мјесто и датум                                                                               Потпис и печат овлашћеног лица 




