
Прилог број 3  

 
 

Банка подносилац захтева  
Контакт особа:  
број телефона:  
Маил адреса:  
Датум предаје захтева:  
Одговорно лице банке:  

                                                    напомена: обавезан је унос поља ознaчених *  
                     

 

 
ЗАХТЕВ ЗА ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА 

 

 
I Подаци о кориснику кредита 
 
1. Лични подаци: 

Име*  
Презиме*  
Име једног родитеља*  
Датум и место рођења  
ЈМБГ* -   
Адреса*  
Поштански број и место*  
Број телефона*  
Број мобилног телефона*  
Број личне карте* , односно број 
пасоша за нерезиденте - странце 

 

Стручна спрема * 1. нижа  2. средња  3. виша  4. висока 
Брачно стање* 1. ожењен/удата          2.неожењен/неудата     

3. разведен/разведена   4.удовац/удовица 
Број чланова домаћинства*  
 

2.Подаци о члановима домаћинства: 

Име и презиме* Сродство 
Датум 

рођења 
Запослен у:  

(назив предузећа)* 
Месечна 

примања* 
     

     

     

     

     
 
3.Подаци о запослењу и примањима: 

Занимање*  
Позиција у предузећу* 1. почетни ниво   

2. виши ниво     
3. нижи руководилац    
4. виши руководилац    



5. извршни ниво 
6. генерални директор 
7. власник / сувласник / партнер 

Укупан радни стаж*                        година             месеци 
Дужина радног стажа код тренутног 
послодавца* 

                       година             месеци 

Назив предузећа – послодавца*  
Делатност предузећа*  
број запослених До 5, 5-10, 10-20, 20-50, preko 50 
Седиште предузећа - послодавца  
Име власника / директора предузећа  
Контакт телефон предузећа*  
Контакт особа предузећа  
Нето месечна зарада  *                        ЕУР                  Дин 
Бонуси*                        ЕУР                  Дин 
Други приходи од послодавца*                        ЕУР                  Дин 
Укупни приходи од послодавца*                        ЕУР                  Дин 
 

4.Подаци о додатним приходима (од издавања непокретности, дивиденди, и сл.): 

Извор документованог 
додатног прихода* 

Месечни износ додатног 
прихода* 

Део додатних прихода који 
иду преко рачуна* 

   

   

   

   

   
 

5.Ако је корисник кредита власник предузећа/радње,попунити следеће:  

Назив предузећа / радње  
Адреса  
Делатност  
Датум почетка рада  
Датум од када је власник / сувласник  
Годишњи промет предузећа / радње у 2005 ЕУР                     Дин 
Годишњи промет предузећа / радње у 2006 ЕУР                     Дин 
 
6.Подаци о кредитима и осталим финансијским задужењима (лизинг уговори): 

Банка 
Износ 
кредита 

Период/Рок 
отплате 

Износ рате 
Датум 
почетка 
отплате 

Датум краја 
отплате 

Статус 
Остата
к дуга 

Датум 
пријавеК
Б 

         

         

         

 
 
Доцње по кредитима: 

Ред.Бр. 
Датум настанка 
доцње 

Број дана 
доцње 

Износ у доцњи 
Макс.износ у 
доцњи 

Датум 
пријавеКБ 

      

      

      

Кредитне картице: 

Ред.Бр. 
Врста 
картиц

Активнос
т 

Одобрени кредит Износ у 
коришћењу 

Датум 
истека 

Статус 
Износ Датум Износ дозв.мес. 



е одобрења задужења важења 
картице 

         

         

         

 
7.Подаци о кредитима и осталим финансијским задужењима по којима корисник 
кредита има обавезе као жирант: 

Ред.Бр. 
Износ 
кредита 

Датум краја 
отплате 

Датум 
активирања 
јемства 

Износ 
активираног 
јемства 

Статус 
Остата
к дуга 

Датум 
пријавеК
Б 

        

        

        

Доцње јемца: 

Ред.Бр. 
Датум настанка 
доцње 

Број дана 
доцње 

Износ у доцњи 
Макс.износ у 
доцњи 

Датум 
пријавеКБ 

      

      

      

 
8.Подаци о условима становања: 

Корисник кредита тренутно живи:*  
1. У изнајмљеном стану Кирија             ЕУР                  Дин 
2. Са породицом / пријатељима Кирија             ЕУР                  Дин 
3. У сопственом стану / власник-                 
сувласник 

 

4. Друго   
 
9.Месечни трошкови домаћинства (износе у ЕУР): 

струја вода грејање комуналије телефон Трошкови 
живота 

Укупно* 

       

 
10.Подаци о поседовању непокретности: 

Да ли корисник кредита поседује непокретност?*  
Да ли је икада поседовао непокретност?  
Да ли је над неком од непокретности успостављена хипотека?  
 
 
11.Уколико корисник кредита поседује непокретност, попунити поља са подацима о тој 
непокретности: 

Врста непокретности  

Адреса и место  

Основ власништва (куповина / 
наследство...) 

 

Година стицања власништва 
 

Вредност непокретности (ЕУР) 
 

Да ли је отплаћена у целини? 
 



Колики је износ преосталог дуга? 
 

Колика је месечна обавеза? 
 

 
 

II Подаци о солидарном дужнику  
 

1.Лични подаци: 

Име и презиме*  
Сродство са подносиоцем захтева*  
Датум и место рођења  
Адреса становања*  
Поштански број и место*  
Број телефона*  
Број мобилног телефона*  
Број личне карте*  
Датум издавања личне карте  
ЈМБГ*  
Стручна спрема* 1. нижа  2. средња  3. виша  4. висока 
Брачно стање* 1. ожењен/удата   2.неожењен/неудата     

3. разведен/а        4.удовац/удовица 
Занимање*  
Позиција у предузећу* 1. почетни ниво   

2. виши ниво     
3. нижи руководилац    
4. виши руководилац    
5. извршни ниво 
6. генерални директор 
7. власник / сувласник / партнер 

Назив предузећа послодавца*  
Дужина радног стажа*  
Дужина радног стажа код тренутног 
послодавца* 

 

Нето месечна примања* Дин                                  ЕУР 
2.Подаци о додатним приходима (од издавања непокретности, дивиденди, и сл.): 

Извор документованог 
додатног прихода* 

Месечни износ додатног 
прихода* 

Део додатних прихода који 
иду преко рачуна* 

   

   

   

   

   
 

3. Подаци о кредитима и осталим финансијским задужењима (лизинг уговори): 

Банка 
Износ 
кредита 

Период/Рок 
отплате 

Износ рате 
Датум 
почетка 
отплате 

Датум краја 
отплате 

Статус 
Остата
к дуга 

Датум 
пријавеК
Б 

         

         

         

Доцње по кредитима: 
Ред.Бр. Датум настанка Број дана Износ у доцњи Макс.износ у Датум 



доцње доцње доцњи пријавеКБ 

      

      

      

Кредитне картице: 

Ред.Бр. 
Врста 
картиц
е 

Активнос
т 

Одобрени кредит 
Износ у 
коришћењу 

Датум 
истека 
важења 
картице 

Статус 
Износ 

Датум 
одобрења 

Износ дозв.мес. 
задужења 

         

         

         

 

4. Подаци о кредитима и осталим финансијским задужењима по којима корисник 
кредита има обавезе као жирант: 

Ред.Бр. 
Износ 
кредита 

Датум краја 
отплате 

Датум 
активирања 
јемства 

Износ 
активираног 
јемства 

Статус 
Остата
к дуга 

Датум 
пријавеК
Б 

        

        

        

Доцње јемца: 

Ред.Бр. 
Датум настанка 
доцње 

Број дана 
доцње 

Износ у доцњи 
Макс.износ у 
доцњи 

Датум 
пријавеКБ 

      

      

      

 

5.Ако је солидарни дужник власник предузећа / радње, попунити следеће:  

Назив предузећа / радње  
Адреса  
Делатност  
Датум почетка рада  
Датум од када је власник / сувласник  
Годишњи промет предузећа / радње у 2003 ЕУР                     Дин 
Годишњи промет предузећа / радње у 2004 ЕУР                     Дин 

III Подаци о кредиту  
 

Вредност купопродајног уговора/вредност радова* ЕУР 
Процењена вредност непокретности која се купује 
(уколико постоји процена) 

ЕУР 

Износ кредита банке* ЕУР 
Износ кредитних средстава из буџета РС (уколико 
је реч о кредиту са финансирањем учешћа из 
буџета)* 

ЕУР 

Висина месечне рате по кредиту банке* ЕУР  
Номинална каматна стопа кредита банке*  
Провизија за обраду захтева банке (у %)*  
Опција уговора   
Висина укупног учешћа*               %                    ЕУР 
Рок коришћења кредита банке * месеци  
Адреса непокретности која се купује*  
Место и поштански број*  
Општина у којој се налази предмет куповине*  
Име и презиме продавца*  
Квадратура непокретности која се купује*  



Врста непокретности* 1. стан       2.кућа   3.дуплекс   
4.кућа у низу   

Да ли је непокретност уписана у надлежни регистар 
непокретности (КО, бр.парц. БР.ЛН/ЗКУЛ, / број 
тапије и број под којим је тапија заведена у књизи 
тапија)* 

 

 
 

IV Подаци о непокретности над којом се конституише хипотека: 
 

1.Основни подаци: 

Адреса непокретности*  

Место и поштански број*  

Општина у којој се налази предмет 
хипотеке* 

 

Врста непокретности* 1. стан       2.кућа   3.дуплекс   4.локал      
5.кућа у низу   

Квадратура *  
(КО, бр.парц. БР.ЛН/ЗКУЛ,/број тапије и 
број под којим је тапија заведена у књизи 
тапија)* 

 

Година изградње  

Процењена вредност (на основу 
процењене вредности овлашћеног  
судског проценитеља) у ЕУР* 

 

Име и презиме судског 
проценитеља/Назив правног лица 
овлашћеног за послове вештачења 

 

ЈМБГ судског проценитеља / матични број 
правног лица овлашћеног за послове 
вештачења 

 

 
2.Подаци о Инвеститору и додатни подаци о непокретности над којом се конституише 
хипотека када се ради о објекту у изградњи: 

Инвеститор  
МБ Инвеститора  

ПИБ Инвеститора  

Адреса Инвеститора   
Место седишта Инвеститора  

Врста имовинско-правног основа на 
земљишту(својина, закуп, право 
коришћења) 

 

Број правноснажног Одобрења за 
изградњу 

 

Датум почетка радова / година изградње  

Планирани рок изградње  
 
 

V Подаци о заложном дужнику: 
 
Име*  
Презиме*  



Име једног родитеља*  
Датум и место рођења  
ЈМБГ*  
Адреса*  
Поштански број и место*  
Број телефона*  
Број мобилног телефона  
Број личне карте*  
Брачно стање* 1. ожењен/удата          2.неожењен/неудата     

3. разведен/разведена   4.удовац/удовица 
 

 

VI Подаци о животном осигурању корисника кредита (животно осигурање 

није обавезно, уколико постоји мора бити винкулирано на банку и мора да прати план 

отплате кредита): 
 

Издавалац полисе*  
Осигурана сума*  
Трајање*  

 
 
 
Напомене банке подносиоца захтева: 
* У оквиру овог поља Банка наводи податак да је корисник кредита страни 
држављанин, односно домаћи држављанин – нерезидент и све остале битне 
податке који се односе на кредит, односно корисника кредита. 
 
 

 
 
 
 

Банка потврђује да је извршила проверу и контролу докумената и података свих 
учесника кредитног аранжмана као и да су наведени подаци тачни и веродостојни и у 
складу са документацијом приложеном од стране подносиоца захтева и других 
учесника у кредитном аранжману. 

Банка потврђује да је прикупила сву неопходну документацију, у складу са 
Уговором и прилогом број 4.  

Банка је обавезна да документацију доставља Корпорацији сваких 15 дана у 
заједничко прихватљивој форми. 

Подношењем овог захтева банка потврђује да подносилац захтева испуњава 
дефинисане услове у прилогу број 2. и да прихвата одобрење кредита подносиоцу 
захтева. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 


