ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ КРЕДИТАПРАВНА ЛИЦА
Пун назив правног лица:
(подносилац захтева)
Скраћени назив правног лица:
Матични број:
ПИБ:
Место:
Поштански број:
Општина:
Улица и број:
Телефон фиксни:
Телефон мобилни:
Факс:
E-mail адреса:
Разврставање предузећа по величини
(мало, средње, велико):
Претежна делатност (шифра):
Датум оснивања:
Власници привредног друштва:
Име и презиме-ЈМБГ) / Назив привредног
субјекта, матични број*
*Уколико има више оснивача податке уписати у допуни
захтева

Повезана лица*
*У колону се уписује само податак
има/нема повезаних лица.Уз захтев се
прилаже попуњена изјава о повезаним
лицима

Просечан број запослених у току
последњих 12 месеци (статистички анекс)
Број запослених - последњи ППП ПД образац
Планирани број новозапослених
радника:

Текући рачуни:
Тражени износ кредита, у складу са
Програмом Фонда:
Намена улагања:

Место улагања:
Општина улагања:

Рок отплате кредита:
Начин отплате (месечно/тромесечно):
Предрачунска вредност улагања:
-основна средства:
-обртна средства:
Инструмент обезбеђења кредита:

ИЗЈАВА
Потписивањем овог захтева, као овлашћени заступник, тврдим да су сви наведени подаци тачни
и потпуни, и сагласан сам да Фонд није у обавези да враћа приложену документацију.
Подносилац захтева је изричито сагласан да Фонд може прибавити извештај Кредитног бироа и
наплатити надокнаду.Извештај добијен на основу ове сагласности Фонд може користити само у
сврху доношења одлуке о одобрењу кредита.
Подносилац захтева изјављује да је сагласан да се на web сајту Фонда објаве подаци, који се
односе на назив инвеститиора ‐ корисника кредита, место улагања, намену улагања, износ
тражених средстава и износ одобрених средстава, као и врсту инструмента обезбеђења, а све у
складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Као законски заступник ___________________________ МБ ______________, ПИБ ____________
овим безусловно изјављујем да није било промена у оснивачком акту привредног друштва у
односу на примерак који подносимо уз захтев.

Место и датум
________________

Подносилац захтева,
Име и презиме
_________________________________________

(печат и потпис овлашћеног лица за заступање)

ДОПУНА ЗАХТЕВА

Ред.
бр.

Оснивач привредног
1
друштва

Место

Адреса

Матични број или ЈМБГ

Проценат
учешћа у
капиталу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Место и датум
____________________

Подносилац захтева,
Име и презиме
____________________________________________
(Печат и потпис овлашћеног лица за заступање)

Директор

1

Уколико је привредно друштво организовано као акционарско друштво, унети првих десет
акционара.У осталим случајевима унети податке о свим члановима друштва из решења о упису
привредног друштва код Агенције за привредне регистре.

