
 
 
 
 
 

 NEOPHODNA DOKUMENTA ZA PROCENU BONITETA KLIJENTA 
 PRAVNA LICA: 
 1. Ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta 
 2. Ponuda za finansiranje, potpisom i pečatom prihvaćena od strane klijenta 
 3. Zahtev za finansiranje, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća (formular u prilogu) 
 4. Zahtev - Saglasnost Kreditnom birou za izdavanje izveštaja, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća (formular u prilogu) 
 5. Specijalno punomoćje za pokretanje i okončanje postupka preuzimanja predmeta lizinga u državinu od strane Davaoca lizinga – potpisano i 
 overeno u Sudu (dokument u prilogu). Doneti na potpisivanje ugovora. 
 6. Fotokopija potvrda o prijemu odobrenih finansijskih izveštaja za protekle dve godine, overene od strane APR-a, 
 Ukoliko Potvrda o prijemu (za poslednju poslovnu godinu) još nije stigla dostaviti overenu fotokopiju bilansa stanja i uspeha sa statističkim 
 aneksom, i to: 
 a) za mala preduzeća: bilans stanja i uspeha sa statističkim aneksom 

b) za srednja i velika preduzeća: bilans stanja i uspeha sa statističkim aneksom, bilans tokova gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu i 
Napomene uz finansijske izveštaje 

 7. Overen zaključni list za tekuću godinu (za klijente koji apliciraju posle 01.06.) 
 8. Fotokopija OP obrazca - lista potpisa ovlašćenih lica iz suda 
 9. Fotokopija PIB broja 
 10. Fotokopija PDV potvrde 
 11. Fotokopija poslednjeg izvoda iz Agencije za privredne registre 
 12. Fotokopija lične karte direktora preduzeća 
 13. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa ovlaštenih lica- iz svih poslovnih banaka 

 PRIVATNI PREDUZETNICI KOJI PLAĆAJU POREZ PAUŠALNO 
 1. Ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta 
 2. Ponuda za finansiranje, potpisom i pečatom prihvaćena od strane klijenta 
 3. Zahtev za finansiranje, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća (formular u prilogu) 
 4. Zahtev - Saglasnost Kreditnom birou za izdavanje izveštaja, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća (formular u prilogu) 
 5. Specijalno punomoćje za pokretanje i okončanje postupka preuzimanja predmeta lizinga u državinu od strane Davaoca lizinga – potpisano i 
 overeno u Sudu (dokument u prilogu). Doneti na potpisivanje ugovora. 
 6. Fotokopija izvoda iz poreske evidencije nadležnog poreskog organa koji sadrži poreski broj PIB 
 7. Fotokopija Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika za poslednja dva obračunska perioda (obrazac KPO) 
 8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama na dan podnošenja zahteva (nadležna RUJP) 
 9. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa ovlaštenih lica- iz svih poslovnih banaka 
 10. Fotokopija poslednjeg izvoda iz Agencije za privredne registre 
 11. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti 
 12. Fotokopija lične karte preduzetnika 
 13. Fotokopija važeće kartice tekućeg računa preduzetnika ili ugovor o otvaranju tekućeg računa preduzetnika. 

 PRIVATNI PREDUZETNICI KOJI PLAĆAJU POREZ PO REALIZACIJI 
 1. Ponuda dobavljača potpisana od strane klijenta 
 2. Ponuda za finansiranje, potpisom i pečatom prihvaćena od strane klijenta 
 3. Zahtev za finansiranje, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća (formular u prilogu) 
 4. Zahtev - Saglasnost Kreditnom birou za izdavanje izveštaja, popunjen, potpisan i overen pečatom preduzeća (formular u prilogu) 
 5. Specijalno punomoćje za pokretanje i okončanje postupka preuzimanja predmeta lizinga u državinu od strane Davaoca lizinga – potpisano i 
 overeno u Sudu (dokument u prilogu). Doneti na potpisivanje ugovora. 
 6. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje tri poslovne godine overen od strane Poreske uprave ili fotokopija Bilansa uspeha za poslednje tri 
  godine i Poreski bilans overen od strane Poreske uprave 
 7. Overen zaključni list za tekuću godinu (za klijente koji apliciraju posle 01.06.) 
 8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama na dan podnošenja zahteva (nadležna RUJP) 
 9. Fotokopija PDV potvrde 
 10. Fotokopija Poslovne knjige prihoda i rashoda (obrazac PK1) za poslednja dva obračunska perioda 
 11. Fotokopija Knjige osnovnih sredstava i inventara (obrazac PK2) 
 12. Fotokopija poslednjeg izvoda iz Agencije za privredne registre 
 13. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa ovlaštenih lica- iz svih poslovnih banaka 
 14. Fotokopija OP obrazca - lista potpisa ovlašćenih lica iz suda 
 15. Fotokopija PIB broja 
 16. Fotokopija lične karte preduzetnika 
 17. Fotokopija važeće kartice tekućeg računa preduzetnika ili ugovor o otvaranju tekućeg računa preduzetnika. 
 Novoosnovana pravna lica pozivamo da se obrate sa zahtevom za finansiranje na osnovu biznis plana.  

Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća.  
OTP Lizing d.o.o. zadržava pravo da zatraži i dodatnu dokumentaciju za garanta. 
NAPOMENA: SAMO ČITLJIVE I JASNE KOPIJE MOGU BITI PRIHVAĆENE. 

 OTP Lizing d.o.o. može zatražiti i dodatna dokumenta ukoliko je to potrebno. 



ZAHTEV ZA FINANSIRANJE PREDUZETNIKA 
 
  Potvrđujem da sam od OTP Lizinga d.o.o. primio Ponudu u dinarima i Ponudu indeksiranu u EUR. 
  
 Ovim zahtevam da Ugovor o finansijskom lizingu bude indeksiran u dinarima  
 Ovim zahtevam da Ugovor o finansijskom lizingu bude indeksiran u EUR        

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

PODACI O PREDMETU FINANSIRANJA 

Predmet finansiranja 
##Naziv prodavca 

Nabavna cena u EUR:
Učešće EUR% Rok: meseci

PODACI O PREDUZETNIKU 

Naziv preduzeća: 
Matični broj: PIB broj: šifra delatnosti: 

Sedište preduzetnika: 

Telefon: Faks: e-mail: Web: 

Ime osnivača (prezime i ime, JMBG) Telefon: Mobilni: 

Adresa za poštu: 

Namena  Obavljanje poslovne delatnosti  Rent-a-car Taxi Privatne potrebe 

Kontaktna osoba: Telefon: Mobilni: 
Datum osnivanja: Broj zaposlenih: 

Da li preduzeće ima druga preduzeća u vlasništvu (koja): 

Da li vlasnici imaju druga preduzeća u vlasništvu (koja): 

IMOVINSKI PODACI PREDUZEĆA 

Zemljište: 

Nekretnine: 

Oprema : 

Vozila: 

Ostala imovina: 

Površina: 

Površina: 

Vrednost: 

Vrednost: 

Vrednost: 
Broj: 

Opis: 

Opis: 

Opis: 

Automobili: Kamioni: Ostalo: 

PRIVATNA IMOVINA  

Nekretnine (opis, površina, vrednost) Vozila (opis, godište, vrednost) 

Ostalo: 



/FINANSIJSKI PODACI PREDUZE
 Mesečne obaveze plaćanja (din/mesečno): 

Zakup poslovnog prostora: 
Ukupno bruto zarade: 
Otplata kredita/lizinga: 
Hipoteka: 
Preuzeta jemstva: 

Režijski troškovi: 
Osiguranje: 
Ostala plaćanja: 

KREDITNA  ZADUŽENOST PREDUZETNIKA PREMA BANKAMA I TREĆIM LICIMA (U HILJADAMA DINARA) 
Banka, Lizing, 
Ostali kreditori 
(naziv): 

Datum početka 
kredita - datum 
isteka kredita: 

Iznos kredita: Stanje kredita na  
današnji dan 

Mesečna  
rata 

Dati instrumenti obezbeđenja  
po kreditu (hipoteka, zaloga,  
menice i dr.) 

MOLIMO, UNESITE PET NAJVEĆIH KUPACA  (U HILJADAMA DINARA) 
Naziv i grad: Procenat 

učešća 
(%) 

Uslovi plaćanja 
(odloženo i 

 rok) 

Stanje 
potraživanja 

(na današnji dan) 

Iznos dospelih nenaplaćenih 
potraživanja 

(na današnji dan) 

Naziv i grad: Procenat 
učešća 

(%) 

Uslovi plaćanja 
(odloženo i 

 rok) 

Stanje 
obaveza 

(na današnji dan) 

Iznos dospelih neplaćenih 
obaveza 

(na današnji dan) 

Da li uvozite: 

Da li izvozite: 

DA NE 

DA NE 

Učešće uvoza u prometu (%)  Vrsta proizvoda koji se uvozi: Zemlje iz kojih se uvozi: 

Učešće izvoza u prometu (%)  Vrsta proizvoda koji se izvozi: Zemlje u koje se izvozi: 

POSLOVNA BANKA/ broj računa: 
Ukoliko preduzetnik ima više od jedne banke, navesti banke i vodeći račun, kao i listu ostalih banaka i računa 
Banka Broj računa 
1. 
2. 
3. 

MOLIMO, UNESITE PET NAJVEĆIH DOBAVLJAČA  (U HILJADAMA DINARA) 



 

Navedite opis Vaših poslovnih aktivnosti: 

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 



 

ЗАХТЕВ  
КРЕДИТНОМ  БИРОУ  ЗА  ИЗДАВАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА  

Молимо да за потребе 

 

 

 

а на основу доле дате сагласности, издате: 
1. Основни (са историјским подацима) 2. Збирни (постојеће стање са историјом) 
3. Синтетички (постојеће стање) 4. Сопствени (за личне потребе) 

 (заокружити одговарајући број)

Извештај са подацима о уговорним и законским обавезама, као и о уредности правног лица/предузетника у 
измирењу тих обавеза (списак поверилаца и обавеза се налази на сајту Удружења www.ubs-asb.com). 
За сврху: 
1. Добијања кредита/лизинга 5. Добијања платне картице 
2. Отварања текућег рачуна 6. Давања јемства 
3. Добијања гаранције/акредитива, авала/акцепта 7. Осигурања услуге 
4. Куповине дужничких хартија од вредности 8. Остало 

 (заокружити одговарајући број) 
Начини доставе: 
1. Личним преузимањем  2. Поштом на адресу  
3. Факсом на број   4. E-mail -ом   

(заокружити одговарајући број и допунити) 

   (потпис подносиоца захтева) 

 

 

 
(назив банке, правног лица/предузетника, име и презиме физичког лица) 

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 

Ја  ЈМБГ 
 (име и презиме)  

законски заступник  

 (назив правног лица/предузетника) 

 
(адреса правног лица/предузетника) 

 

Тип лица: 1. Правно лице     МБ                                                     ПИБ 
 2. Предузетник ЈМБГ 
 (заокружити)  
Сагласан сам да подносилац овог захтева преузме Извештај од Кредитног бироа за правно лице/предузетника чији сам ја законски заступник, само за сврху 
наведену у овом захтеву, и да у току трајања ове услуге може од Кредитног бироа прибављати информације о изменама података у овом извештају. 
Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о коришћењу осталих услуга убудуће, могу сместити и чувати у Кредитном бироу 
Удружења банака Србије. 
Познато ми је: 
 да имам право увида у податке који се воде о лицу чији сам ја законски заступник, као и на исправку нетачних података; 
 да се подаци смештени у Кредитном бироу могу достављати другим лицима само уз моју потписану 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. 

М.П. 
(потпис даваоца сагласности) 

САГЛАСНОСТ

UDRU@EWE BANAKA SRBIJE 
KREDITNI BIRO 

Овај захтев правно и физичко 
лице могу поднети Кредитном 
бироу или било којој банци 

                                          ЈИБ и ОЈБ 
(за банке)

                                          МБ 
(за правна лица/предузетнике)

        ЈМБГ 
(за физичка лица)

Датум: 
 

Врста документа: 
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SPECIJALNO PUNOMOĆJE ZA POKRETANJE I OKONČANJE POSTUPKA PREUZIMANJA PREDMETA LIZINGA U DRŽAVINU OD 

STRANE DAVAOCA LIZINGA 

            

Davalac punomoćja ovim punomoćjem neopozivo ovlašćuje Draganu Vučić Čolić, advokata iz Beograda, Milutina Milankovića 

48/9 ili bilo koje drugo lice koje uredno ovlasti ili označi OTP Lizing d.o.o., kao davalac lizinga, da u ime i za račun Davaoca 

punomoćja kao primaoca predmeta lizinga, može sačiniti i potpisati zajednički predlog sa OTP Lizingom d.o.o., kao davaocem 

lizinga da sud odredi ročište, na kome će utvrditi da su se ugovorne strane sporazumele da, u slučaju neplaćanja lizing rata od 

strane Primaoca lizinga o dospelosti, po Ugovoru o finansijskom lizingu br. __________________ od  ________________, 

OTP Lizing d.o.o ima pravo da predmet lizinga preuzme u državinu.        

  

Davalac punomoćja je saglasan da potpisani zapisnik o sporazumu ugovornih strana ima snagu sudskog poravnanja, koji OTP 

Lizing d.o.o., kao davalac lizinga, može podneti sudu uz zahtev za donošenje rešenja o oduzimanju predmeta lizinga, u slučaju 

da Davalac punomoćja kao primalac lizinga ne ispuni obavezu plaćanja lizing rata iz zaključenog Ugovora o finansijskom 

lizingu.          

Ovim punomoćjem Davalac punomoćja takode, neopozivo ovlašcuje lice iz stava 1. da ga može punovažno, u skladu sa 

sudskim poravnanjem iz stava 2., zastupati i u u izvršnom postupku povodom izvršenja tog sudskog poravnanja, bez njegove 

naknadne saglasnosti  i/ili prisustva.          

Ovo punomoćje se ne može opozvati. Ono važi od dana overe punomoćja pred nadležnim organom overe.   

       

Davalac punomoćja kao primalac lizinga daje u celini ovlašcenja iz ovog punomoćja označenom punomoćniku ili drugom licu 

koga ovlasti OTP  Lizing d.o.o., kao davalac lizinga i ne može preduzeti bilo koju radnju da bi sprečio nastupanje preuzimanja 

u državinu predmeta lizinga.          

               

     

      

 DAVALAC PUNOMOĆJA  

         

U Beogradu, dana ............. 20....... godine     ________________________________ 

         (potpis, odnosno potpis i pečat Primaoca lizinga) 


