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УПИТНИК О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 
 

 
1. Основни подаци: 

Назив правног лица:  

Адреса подносиоца захтева:  

Матични број:  Датум оснивања:  

Оснивач/и – стварни власник/ци:  

Заступници:  

Контакт подаци: (телефон, факс e-mail)  

 

 

Учешћа друштва 

и/или власника 

друштва и чланова 

његове породице у 

другом правном 

лицу 

Назив правног лица и седиште 
Матични 

број 
Земља и порекло 

Проценат 

власништва 

    

    

    

    

 

 

Остала повезана 

лица који имају 

утицај на пословну 

политику и 

појединачне одлуке 

подносиоца захтева 

(нпр. оперативне и 

стратешке одлуке и 

сл.) 

Назив правног лица и седиште, 

односно име и презиме физичког 

лица 

Матични 

број 

Основ 

повезивања и 

области у којима 

врши утицај 

Проценат 

власништва 

    

    

    

    

 

 

2. Кратак опис основне делатности и шифра делатности: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Имовина: 

Објекти/пословни 

простор/земљиште 

Вредност, власништво, површина, дато заложно право и износ 

 

 

 

4. Опрема: 

Опрема 
Врста Вредност 

Дато заложно 

право и износ 
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5. Возила: 

Возила 
Врста Вредност 

Дато заложно 

право и износ 

   

 

 

6. Људски ресурси: 

Запослени 

Број, стуктура и организација 

ВСС ССС НК 

   

 

 

7. Менаџмент: 

Име и презиме Положај Радно искуство 

   

   

 

 

8. Кредити у коришћењу на дан: 

Банка 
Врста  

кредита 

Одобрен 

Износ 

Датум 

одобр. 

Датум 

досп. 
Обезбеђење Услови Стање 

        

        

        

        

        

Укупно: Укупно Укупно:      

УКУПНО::       

 

 

9. Структура потраживања од Купаца на дан:  

Рок Износ у ___ Домаће тржиште Ино тржиште 

до 60 дана    

преко 60 дана    

 
 

10. Већи Купци и износ потраживања на дан:  

 Купац 
Износ потраживања у 

___ 

% учешће у укупном 

промету купаца 

1    

2    

3    

4    

5 Остали   

 

 
УКУПНО:   
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11. Структура обавеза према Добављачима на дан:  

Рок Износ у ___ Домаће тржиште Ино тржиште 

до 60 дана    

преко 60 дана    

 

 

12. Већи Добављачи и износ обавеза на дан:  

 Добављач Износ обавезе 
% учешћа у укупном 

промету добављача 

1    

2    

3    

4 Остали   

 УКУПНО:   

 

 

13. Осетљивост на сезонске промене: 

Најповољнији период пословања у току године:  

Најнеповољнији  период пословања у току године:  

Нема правила:  

 

 

14. Структура продаје у последњих 12 месеци: 

Врста робе/производа/услуга Вредност у ___ % учешћа у укупној продаји 

   

   

   

   

 

 

15. Главни конкуренти: 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

Предности и недостаци у односу на конкуренцију: ____________________________________________ 

 

 

16. Приходи по месецима у претходној години (конто 60 и 61): 

јануар  мај  септембар  

фебруар  јун  октобар  

март  јул  новембар  

април  август  децембар  
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17. Приходи по месецима у текућој години (конто 60 и 61):  

јануар  мај  септембар  

фебруар  јун  октобар  

март  јул  новембар  

април  август  децембар  

 

 

18. Остварен динарски и девизни платни промет код банака за претходну годину, од 01.01.__. до 

31.12.__. год: 

Банка Динарски промет Куповина девиза Продаја девиза 

    

    

    

    

УКУПНО:    

 

 

19. Остварен динарски и девизни платни промет код банака за текућу годину, од 01.01.__. до 

31.12.__. год: 

Банка Динарски промет Куповина девиза Продаја девиза 

    

    

    

    

УКУПНО:    

 

 

20. Судски спорови друштва: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

21. Остали подаци који могу имати утицаја на одобравање пласмана, а који нису захтевани у 

претходним тачкама: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

И З Ј А В А   П О Д Н О С И О Ц А   З А Х Т Е В А 

 
              Дајем сагласност Српској банци а.д. Београд (у даљем тексту: Банка) да прибави извештај Кредитног бироа 
Удружења банака Србије, као и да се подаци о предметној банкарској услузи и евентуалном непридржавању уговорних одредби у 

коришћењу те услуге, могу евидентирати и чувати у Кредитном бироу УБС. Сагласан сам да Банка може током трајања 

пословног односа, преузети  и накнадне извештаје од Кредитног бироа УБС у  случају потребе. Такође сам сагласан да Банка 
може наплатити потраживање настало повлачењем Извештаја Кредитног бироа задужењем текућег рачуна правног лица 

подносиоца захтева, уколико подносилац не изврши уплату по овом основу у року од 2 дана од настанка обавезе. 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да су сви наведени подаци тачни и истинити, као и да су 
сви тражени подаци представљени. Такође сам упознат са условима кредитирања, процедуром за одобравање  кредита и 

чињеницом да се у поступку одобравања може захтевати додатна документација и информације и организовати посета 

запосленог Банке, у складу са основаном потребом Банке да се ефикасно обради кредитни захтев и донесе адекватна одлука. 

 

 

У _________________________    _______________________________________ 

дана __.__.____. годије        М.П.         (Име и презиме законског заступника) 

ЈМБГ ЈМБГ              

 

      __________________________________ 

(Потпис Законског заступника) 


