Банка/МКД
Филијала
Датум подношења
Број захтјева

ЗАХТЈЕВ ЗА ГАРАНЦИЈУ
(гарантно-кредитна линија за пољопривреду/пољопривредна газдинства)
1) Основни подаци о индивидуалном пољопривредном произвођачу
Име и презиме
ЈМБГ
Број пољопривредног газдинства
Адреса
Телефон
Брачно стање
Број чланова домаћинства

Број личне карте
Општина

Број издржаваних чланова
Радна активност
Да
Да
Да

Пољопривреда као главна активност
Пољопривреда као претежна активност
Пољопривреда као додатна активност
Број година бављења овом дјелатношћу

□
□
□

Не
Не
Не

□
□
□

Запослење
Назив предузећа
Адреса предузећа
Запослен/а

На неодређено
Пензионер

Име и презиме

Општина
□
На одређено
□
□
Приватник/самосталан
□
Подаци о члановима домаћинства
Сродство са
носиоцем
Датум
Запослење и просјечна
пољопривредног
рођења
мјесечна висина зараде
газдинства

1а) Основни подаци предузетнику/правном лицу
Назив
Адреса
Општина
Облик организовања
ЈИБ
Телефон
Контакт особа
Директор
Датум оснивања
Врста дјелатности

1

Шифра дјелатности
Главни рачун број
Отворен код
НК
ПК
НСС

Број и структура запослених

КВ
ССС
ВКВ

Власник(ци) предузећа/радње

ВШС
ВСС
ОСТАЛИ
ЈМБГ

% учешћа

2) Подаци о траженом кредиту и гаранцији
Износ кредита (КМ)
Износ гаранције (КМ)
Рок враћања кредита/гаранције (мјесеци)
Грејс период (мјесеци)
Намјена средстава

Структура улагања у основна средства

% од износа кредита

Основна средства
Обртна средства
Укупно
Грађ. објекти (КМ)
Земљиште (КМ)
Машине и опрема (КМ)
Дугогодишњи засади (КМ)
Основно стадо (КМ)
Остало (КМ)

% учешћа
% учешћа

3) Пословни подаци
□
Ратарство
□
Сточарство
□
Воћарство
Остало (навести)

Основна дјелатност
газдинства

Кратак опис

Обрадива површина
Узгој и тов
Воћарство/виноградарство

Власништво-хектара
Закуп-хектара
Укупно-хектара
Број комада/грла
Број садница/чокота

4) Пољопривредна механизација и остала опрема
□ Возила
□ Хранилице
механизација и опрема у:
постоји хидросистем:

□ Трактори
□ Појилице
□ у Власништву
□ Да

□ Комбајни
□ Агрегати
□ у Закупу
□ не

Вриједност механизације и опреме (КМ)
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□ Прикључци
□ Музилице

5) Подаци о пројекту
Назив пројекта
Адреса имплементације
Укупна вриједност пројекта
Сопствена средства
Вриједност страних улагања
Остали извори
Структура сопст. средстава

КМ
КМ
КМ
КМ

Општина
Намјена пројекта
Повећање производње
Да
Унапређење производње
Да
Нова производња
Да

□
□
□

Не
Не
Не

□
□
□

6) 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
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