POPIS DOKUMENTACIJE
ZA PROGRAM
„PBZ-PODUZETNIK BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 2016.“

Podnositelj zahtjeva za poduzetnički kredit treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:
I TRGOVAČKA DRUŠTVA I ZADRUGE
1. popunjen obrazac zahtjeva „PBZ-PODUZETNIK BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
2016.“
2. originalni izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena preslika
3. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju
4. preslike potpisnik kartona kod banaka za sve žiro-račune
5. bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine ovjerene od Porezne uprave
6. BON 1 i BON 2 ne stariji od 30 dana
7. kratak opis investicije - poslovni plan
8. originalni zemljišno knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi u zalog
9. opis nekretnine ili pokretnine koja se nudi u zalog s podacima o vrijednosti iste
10. lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja, ako je potrebna za takav projekt ili
objekt
11. popunjena izjava o korištenju potpora male vrijednosti
12. ostala dokumentacija na traženje banke
Za početnike (poduzetnici koji posluju do godinu dana) bez dokumentacije pod red.br. 5.

II OBRTI
1. popunjen obrazac zahtjeva „PBZ-PODUZETNIK BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
2016.“
2. rješenje o osnivanju obrta s upisanom djelatnošću, odnosno izdvojenim pogonom/
obrtnica
3. preslike potpisnih kartona kod banaka za sve žiro-račune
4. prijava poreza na dohodak te popis dugotrajne imovine, popis primitaka i izdataka i
rješenje Porezne uprave za posljednje dvije godine
5. za obrte koji su u sustavu poreza na dobit bilanca i račun dobiti i gubitka za
posljednje dvije godine ovjerene od Porezne uprave
6. BON 2 ne stariji od 30 dana
7. kratak opis investicije - poslovni plan
8. originalni zemljišno knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi u zalog
9. opis nekretnine ili pokretnine koja se nudi u zalog s podacima o vrijednosti iste
10. lokacijska dozvola ili rješenje o uvjetima građenja, ako je potrebna za takav projekt ili
objekt
11. popunjena izjava o korištenju potpora male vrijednosti
12. ostala dokumentacija na traženje banke
Za početnike (obrtnici koji posluju do godinu dana) bez dokumentacije pod red.br. 4, 5.

