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ПРАШАЛНИК 
за негативните ефекти од економската криза, предизвикана од “Covid-19” вирусот, врз деловните 

операции на Вашето Друштво 

 

Дали Вашето Друштво се соочува со негативни последици 
од тековната криза, предизвикана од ширењето на “Covid-
19” вирусот во светот и во нашата држава? 

Да ☐ Не ☐ 

Доколку одговорот е „Да“, Ве молиме да изберете една или повеќе од наведените начини на 
кои кризата негативно влијае на нормалното работење на Вашето Друштво: 

☐ Намалена побарувачка за нашите производи и услуги во земјата; 

☐ Намалена побарувачка за нашите производи и услуги на странски пазари 

☐ 
Потешкотии или застој во набавките на суровини, материјали, или трговски стоки од странски 
земји; 

☐ 
Менување на договорните односи, услови, или рокови на плаќање од нашите добавувачи 
како резултат на кризата 

☐ 
Отежната или забавена наплата на побарувањата од редовните купувачи, како резултат на 
кризата; 

☐ 
Потешкотии или ограничувања во транспортот на нашите производи, услуги, или суровини и 
трговска стока од увоз; 

☐ 
Регулаторни ограничувања (привремена забрана на нашата дејност – пример: ресторани и 
сл) 

☐ 
Потешкотии во нормалната организација на нашите деловни процеси, како резултат на 
кризата (недостаток од вработени и сл) 

☐ Друго 

Ве молиме за кратко дополнително објаснување на горенаведените одговори: 

 ШПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДОНИЈА  
АД Скопје 
 
ул. Македонија 9/11 
1000 Скопје 
www.sparkasse.mk 
Тел. : +389 2 3200 500 
Факс.:+389 2 3200 515 
contact@sparkasse.mk 
SWIFT: INSBMK22 

Назив на Друштво:  

Даночен Број:  
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Имајќи го предид наведеното, како корисник на кредитни производи од Вашата Банка, се 
обраќаме со Барање до Банката за одобрување на мерки за олеснување на условите на 
нашите постоечки кредитни пласмани, и тоа: 

☐ 
Одобрување на грејс период во времетраење од 6 месеци на нашите постоечки долгорочни 
кредитни партии, со истовремено продолжување на крајниот рок на отплата за 
дополнителни 6 месеци 

☐ 
Одобрување на грејс период во времетраење од 6 месеци на нашите постоечки долгорочни 
кредитни партии, без продолжување на крајниот рок на отплата 

☐ 
Продолжување на рокот на отплата на нашите постоечки краткорочни кредитни партии за 
дополнителен период од __ месеци 

☐ Други мерки (Ве молиме образложете во следното поле) 

Опис на другите мерки кои се бараат од Банката: 

 

 

Врз основа на горенаведените информации, Ве молиме во најкус можен рок, да го разгледате 
нашето Барање, и во случај на прифаќање на истото, да ни доставите Понуда за користење на 
една или повеќе од бараните мерки, или соодветна прифатлива мерка по оценка на Банката. 

Стоиме на располагање за сите дополнителни информации или документи, кои се неопходни на 
Банката за оценка на нашето Барање. 

Однапред Ви благодариме на соработката. 

Со почит, 

_________________________              Дата ______________________ 


