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Потребни документи кои се поднесуваат заедно со Барањето за кредит на правно 
лице 

 
Ве молиме уредно да ги доставите до Банката бараните документи. Сите податоци 
претставуваат деловна тајна и ќе се користат исклучиво за потребите на Банката, со цел 
овозможување на квалитетна услуга на Клиентот. 
 

1. Завршна Сметка за последните 3 (три) години (Биланс на состојба, Биланс на успех, 

Посебни податоци) (и за поврзаните субјекти);  

2. Заклучен лист за последните 3 (три) години и за поврзаните субјекти;  

3. Тековна состојба од Централен Регистар;  

4. Изјава за поврзани субјекти;  

5. Краток историјат на работењето на Друштвото, со опис на дејноста на Друштвото, 

главните купувачи и добавувачи, информација за имотот со кој располага друштвото, 

бројот на вработени и квалификациона структура на вработените;  

6. Заклучен лист или бруто биланс со последен квартал  или последно книжење;  

7. Картица на конто 100 – Жиро сметка за период од последни три години или последно 

книжење; 

8. Листа на должници - Спецификација  на сметка 120, 121 - Побарување од купувачи со од 

последни три години или последно книжење; 

9. Листа на доверители - спецификација на сметка 220, 221 - Обврски кон добавувачи со од 

последни три години или последно книжење;  

10. Список на побарувања и обврски по основ на дадени и земени позајмици од правни лица 

– Спецификации на сметки 151,153, 157, 253, 257 со од последни три години или 

последно книжење;  

11. Спецификација за основни средства на Друштвото ( имот, опрема , машини ) поткрепено 

со сметководствени конта од од последни три години или последно книжење; 

12. Пополнет Образец за обврски по основ на задолженост во други Банки - во прилог;  

 

 

Во текот на обработката на Барањето, Банката го задржува правото да побара од 

Барателот и дополнителна документација и информации, неопходни за обработка на 

барањето. 
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