
Филијала

Датум подношења

Број захтјева

ЗАХТЈЕВ ЗА СТАМБЕНИ КРЕДИТ
1. ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА

Име Број ЛК 
Име родитеља Мјесто издавања  
Презиме  ЈМБГ  
Датум рођења Стручна спрема 
Пол Занимање  
Брачно стање  ожењен/удана    разведен-а    самац-ица   удовац-ица   

2. ПОДАЦИ О МЈЕСТУ СТАНОВАЊА

Адреса  
Мјесто  Поштански број Тел.
Изнајмљен објекат  Закупнина
Други начин да не (описати) 

3. ПОДАЦИ О РАДНОМ МЈЕСТУ
запослен неодређено одређено (год/мјес) пензионер незапослен приватник/самосталан

Назив предузећа 
Адреса 
Мјесто  Поштански број
Опис дјелатности 
Контакт особа Телефон
Позиција у предузећу Датум почет. рада 
Мјесечна нето зарада Мјесечна пензија 

Да ли сте негдје прије радили? Период (год/мјес)
Назив предузећа  
Адреса  
Мјесто  
Позиција у предузећу 

4. ПОДАЦИ О БРАЧНОМ ДРУГУ

Име 

Име родитеља Мјесто издавања 

Презиме  ЈМБГ 

Назив предузећа 
Адреса  

Мјесто  

Мјесечна нето зарада 

М Ж

државно приватно

Поштански број

државно приватно

Број ЛК 

запослен неодређено одређено (год/мјес) пензионер незапослен приватник/самосталан

 

Поштански број

државно приватно

Мјесечна пензија 
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да не

да не

КМ

КМ КМ

КМ КМ



5. ОСТАЛИ ЧЛАНОВИ ПОРОДИЦЕ

Име и презиме Сродство  Датум 
рођења 

Брачно 
стање 

Стручна
спрема Занимање  

6. ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ
 Бенифицирана група 

Породице погинулих учесника рата послије 17.08.1990. брачни друг дијете родитељ

Породице несталог учесника рата послије 17.08.1990. 

Ратни војни инвалид послије 17.08.1990. Категорија (I-IV) % инвалидитета

Цивилни инвалид рата послије 17.08.1990. Група оштећења организма 

Породице са 4 (четверо) и више дјеце  

Посебна група  I 

Млади брачни пар, VII степен стручне спреме обоје 

Породице са 3 (троје) дјеце 

Посебна група II 

Млади брачни пар, VII степен стручне спреме једно 

Породице са 2 (двоје) дјеце 

Општа група 

Борац послије 17.08.1990. Категорија

Да ли сте стекли станарско право послије 30.04.1991. а морате вратити стан претходном власнику

Да ли сте расељено лице? из које општине? имовина

Да ли сте избјегло лице? из које општине? имовина

Да ли сте остварили право на материјално обезбјеђење по прописима о социјалној заштити и обезбјеђењу 
социјалне сигурности грађана?  

Да ли сте истакнути научни радник, умјетник, стручњак за рад у неразвијеном и пограничном подручју РС? 

Да ли Вам је уништена кућа или стан у току ратних дејстава, а на којој ће се вршити реконструкција?  

Да ли сте власник куће или стана у мјесту претходног односно садашњег пребивалишта?  

Да ли имате станарско право или закуп на стану у мјесту претходног односно садашњег пребивалишта?  

7. ЕКОНОМСКО СТАЊЕ ПОРОДИЦЕ
Основни извори прихода 

Подносилац захтјева: 

Плата: Закупнина: Пензија: Прив. посао:

Инвалиднина: Соц. помоћ: Родбина: Остало:

Брачни друг: 

Плата: Закупнина: Пензија: Прив. посао: 

Инвалиднина: Соц. помоћ: Родбина: Остало: 

   

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да

  не  да
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брачни друг дијете родитељ



   Максимални трошкови

Мјесечни трошкови породице (потрошачка корпа):

Стандардни трошкови  

Рата коју је тражилац кредита спреман отплаћивати: 

Минимално Максимално

У финансирању трошкова укупне инвестиције учествујем властитим средствима у: КМ

Постојећи дугови  

Гдје Износ кредита Рок Мјесечна рата Салдо

Постојећа задужења код ИРБРС или фондова којима управља:
Банка Број уговора Преостали износ Намјена средстава Примједба

Да ли сте већ жирант? 

Гдје Износ кредита Рок Мјесечна рата Салдо

8. ГАРАНЦИЈА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА

Кућа Стан  Пословни простор     Земљиште Тржишна вриједност КМ
Пуна адреса
к.ч. број Уписана у ПЛ  К.О. (нови  премјер)  
к.ч. број Уписана у ЗК ул. (стари премјер) 
ККЊ ул. број К.О. (катастар некретнина)  
У власништву Под хипотеком  

Уштеђевина:   
(депозит као гаранција) Износ КМ

Презиме, име родитеља, име 
Адреса жиранта 

Број ЛК ЈМБГ Телефон 
Назив предузећа у коме је запослен 
Адреса  предузећа
Запослен  одређено  неодређено

Потпис
Висина мјесечних нето примања 

 К.О. 
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да не

да не

КМКМ

КМ КМ

Хипотека:

Жиранти:

да не

да не

да не

Презиме, име родитеља, име 
Адреса жиранта 

Број ЛК ЈМБГ Телефон 
Назив предузећа у коме је запослен 
Адреса  предузећа
Запослен  одређено  неодређено

Потпис
Висина мјесечних нето примања 

1

2



     

9. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ КРЕДИТИРАЊА

Адреса  

Мјесто  Поштански број 
Врста објекта 
Намјена кредита 
Име власника 

Тражени износ КМ Тражени рок  година
Важећа грађевинска дозвола  (обавезно приложити грађевинску дозволу)       
Земљишно књижни уложак (не старији од мјесец дана)    (навести број и приложити важећи документ)       
Катастарско књижни уложак (не старији од мјесец дана)  (навести број и приложити важећи документ) 

Предуговор овјерен у суду      (приложити важећи документ) 

Купопродајни уговор овјерен у суду    (приложити важећи документ) 

Посједовни лист   (приложити важећи документ)   

10. ГАРАНЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Ваше предузеће је спремно за Вас гарантовати овај кредит? 

хипотеком депозитом административном забраном

Име и презиме овлаштеног лица:  

Потпис и печат:  

 
ИЗНОС КРЕДИТА 
ТРАЖЕНИ  ТРАЖЕНИ 

РОК ОТПЛАТЕ 
 

кућа стан
изградња куповина реконструкција проширење
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Презиме, име родитеља, име 
Адреса жиранта 

Број ЛК ЈМБГ Телефон 
Назив предузећа у коме је запослен 
Адреса  предузећа
Запослен  одређено  неодређено

Потпис
Висина мјесечних нето примања 

Мјесто Датум Потпис подносиоца захтјева

да не

3


