
 
 
 

 
 

 

 

NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PROCENU BONITETA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA 

 

1. Fotokopija potvrde o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava izdatu od strane 
Ministarstva finansija Republike Srbije  – aktivan status 
 

2. Fotokopija legitimacije poljoprivrednog gazdinstva ili izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava 
3. Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva 

 
4. Fotokopija izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju 

ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve fotokopije moraju biti overene u sudu ili opštini)  
 

5. Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci  
 

6. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama od Poreske uprave – Ministarstvo finansija ne starije od 7 dana  
 

7. Fotokopiju podataka dostavljenih Upravi za javna plaćanja  za zadnje dve godine o :  
 

- poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na trenutno stanje, kao i planiranu setvu ili 
sadnju u toku tekuće godine – setvena struktura ; 

- trenutnom stanju i promeni vrste i brojnog stanja stoke ;  
- članovima poljoprivrednog gazdinstva ; 
- promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, 

vlasništvo, zakup i sl. 
 

8. Izvod kartice računa iz poslovne banke za poslednje 2 godine (potpisano) 
 

9. Kopije saobraćajnih dozvola za mehanizaciju 
 

10. PDV potvrda i PIB (ako je klijent u sistemu PDV-a) 



 
 
 
 

 

ZAHTEV ZA FINANSIRANJE POLJOPRIVREDNIKA 

OBAVEZNO JE POPUNITI SVE RUBRIKE. UKOLIKO NEMA PODATAKA STAVITI CRTU. NEPOTPUNI ZAHTEV NEĆE BITI PRIHVAĆEN. 

PODACI O PREDMETU FINANSIRANJA 

Prodavac: Predmet finansiranja: 
Broj avansnog računa / ponude:  _____________________________________________ 

Cena: 

Ovim potvrđujem da mi je dostavljena Ponuda u dinarima 
kao i ponuda indeksirana u EUR 

      Zahtevam da Ugovor o finansijskom lizingu bude u 
dinarima  

      Zahtevam da Ugovor o finansijskom lizingu bude 
indeksiran u EUR  

DIN:  EUR:  Učešće: 
Rok otplate:  meseci (       )% EUR:  

LIČNI PODACI 
Ime i prezime:  Stalna adresa iz lične karte: 

JMBG:               ul:                                                  br.        stan      sprat 
Br.lk:  SUP:  poš.br      mesto:  
telefon kod kuće:  mobilni:  e-mail:  

Kontakt telefon: Stepen stručne 
spreme: 

osnovno obrazovanje srednja stručna sprema 
 viša stručna sprema visoka stručna sprema 
Zanimanje:  Broj zaposlenih članova porodičnog domaćinstva: 
Bračno 
stanje: 

oženjen/udata razveden/razvedena Broj izdržavanih članova porodičnog domaćinstva: 
neoženjen/neudata udovac/udovica Broj članova porodičnog domaćinstva: 

     
     
     
     

     
     
     
     

STRUKTURA I STAROST MEHANIZACIJE 

Vrsta Proizvođač Starost Broj 
    
    
    
    

PRIHODI OD VRŠENJA I RENTIRANJA ZEMLJE 

KRATKA BIOGRAFIJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESEČNI PRIHODI OSTALIH ČLANOVA DOMAĆINSTVA 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                   STRUKTURA BILJNE PROIZVODNJE 

Kultura        2016 Površina  2017                     2016  Prinos  2017 

                                                                                   STRUKTURA STOČNOG FONDA 
Vrsta 2016  Broj  2017 2016  Struktura  2017 

Opis 2016  Površina  2017 2016  Prihod  2017 
     
     
     
     



 
 
 
 

 

 

Napomena: 
Spisak dokumentacije koju je neophodno priložiti radi ocene boniteta nalazi se u prilogu ovog zahteva. 
Ukoliko ponuda Davaoca lizinga bude potvrđena od strane klijenta i na osnovu iste finansiranje bude odobreno od strane Davaoca 
lizinga, a u slučaju da Klijent odustane od potpisivanja ugovora, dužan je da na ime troškova obrade zahteva uplati Davaocu 
lizinga 1% od vrednosti predmeta lizinga. 
Ukoliko Klijent odustane od potpisivanja ili bude odbijen, dužan je da izmiri troškove povlačenja izveštaja iz Kreditnog biroa. 
 

Pod punom pravnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su sve gore navedene informacije istinite i da nijedan podatak značajan za 
odobravanje finansiranja nije izostavljen. 
Ovim putem ovlašćujem banke da kod kojih se vode računi preduzeća, a na zahtev OTP Lizing d.o.o. izdaju sve potrebne informacije. 
 

 
 
 

Mesto i datum                                                                                                                                                       Potpis i pečat 
 
 

 

IMOVINSKI PODACI: 
U nekretnini u kojoj sada stanujete od datuma:   na adresi:   
površine:        m

2    
Vi ste: Vlasnik / suvlasnik zakupac član domaćinstva korisnik službenog stana 

Da li posedujete još neku nekretninu  da ne :    m
2
 opis:  

Da li posedujete automobil da ne kom: model: 
Da li posedujete tekući račun u banci da ne Broj:     -              -   
Ostala imovina:               
Ostali prihodi                                                DIN/mes                          opis: 
 



 

САГЛАСНОСТ  
ЗА  ПРИБАВЉАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  ОД  КРЕДИТНОГ  БИРОА  

ЗА СВРХУ: 

1.  Добијања кредита/лизинга 5.  Осигурања 
2.  Отварања текућег рачуна 6.  Коришћења телекомуникационих услуга 
3.  Издавања платне картице 7.  Остало 
4.  Давања јемства  

Ја  ЈМБГ 
 (име, име оца и презиме)  

дајем сагласност  да за наведену
 (назив банке, даваоца лизинга, пружаоца телекомуникационе или друге услуге)  
сврху прибави од Кредитног бироа извештај са подацима о мојим обавезама и о досадашњем начину 
измиривања тих обавеза. 

Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о мом коришћењу осталих услуга у будуће и 
евентуалном непридржавању уговорних одредби у коришћењу тих услуга, могу сместити и чувати у 
Кредитном бироу Удружења банака Србије. 

Ова сагласност се даје за преузимање извештаја за сврху доношења одлуке о пружању наведене услуге, као и 
за могућност преузимања накнадних извештаја од Кредитног бироа у току њеног трајања. 

Напомена: Под обавезама из ове сагласности подразумевају се уговорне и законске обавезе физичких лица 
према банкама, даваоцима лизинга, другим кредиторима, пореској управи, пружаоцима 
телекомуникационих услуга и другим повериоцима (списак поверилаца и обавеза се налази на 
сајту Удружења www.ubs-asb.com). 

Познато ми је: 

 да имам право увида у податке који се о мени воде, као и на исправку нетачних података; 
 да се подаци смештени у Кредитном бироу сагласно Закону о заштити података о личности могу достављати 

другим лицима само уз моју писмену сагласност; 
 да Кредитни биро није одговоран за тачност и ажурност података, већ пружаоци услуга који су податке доставили; 
 да ће се подаци из мог досијеа код Кредитног бироа аутоматски брисати по истеку рока утврђеног Оперативним 

правилима за рад Кредитног бироа; 
 да могу повући ову сагласност преко било којег пружаоца услуга и да ће се у том случају мој досије код Кредитног 

бироа угасити у року од 15 дана од дана подношења захтева за повлачење сагласности. 
 

 
 

      

 (потпис овлашћеног лица пружаоца услуге)  (потпис даваоца сагласности)  
 

 

11000 Beograd, Bulevar kraqa Aleksandra 86/I, 
Tel.> 011 30 20 765, 011 30 20 573, faks> 011 30 20 570 

e-mail: kreditni.biro@ubs-asb.com, www.ubs-asb.com 

Дан, месец и година рођења:     

Адреса: 
     

(поштански број и место)  (улица)  (број) 

UDRU@EWE BANAKA SRBIJE 
KREDITNI BIRO 

Попуњава овлашћено лице пружаоца услуга на основу личног документа физичког лица

ЈИБ и ОЈБ (за банке):  

МБ (за остале пружаоце услуга):  

Датум:  

Врста документа:  

Врста извештаја:  
0 1


