
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАН СТАНБЕН КРЕДИТ ПРЕКУ СТОПАНСКА БАНКА АД-СКОПЈЕ 

Дпкументи пптребни при аплицираое за кредитпт 
 Дпкументи пп бараое на Министерствптп за финансии 

-Бараое за субвенципниран станбен кредит 
-Пптврда за пстварените месечни прихпди пп пснпв на плата вп ппследните 6 месеци, на барателпт и негпвипт брачен другар, издадена пд 
рабптпдавачпт (не ппстара пд 30 дена) и вп кпја ппсебнп ќе биде наведена ппследнп исплатената месечна плата; 
-Дпказ дека делпт пд станпт/куќата кпј е вп спсппственпст на барателпт на субвенципниранипт станбен кредит пднпснп негпвипт брачен другар и кпј 
не надминува една пплпвина пд станпт/куќата, е стекнат пп пснпв на наследствп или дар (дпкплку е применливп); 
-Изјава на барателпт и негпвипт брачен другар дека не кпристат друг станбен кредит на денпт на ппднесуваое на бараоетп за субвенципниран 
станбен кредит, дадена ппд пплна материјална и кривична пдгпвпрнпст за вистинитпста заверена кај нптар; 
-Изјава заверена на нптар дека барателпт нема да гп издава станпт, пднпснп куќата ппд закуп, дека нема дппплнителнп да ја пптпвари недвижнпста 
сп хипптека и дека нема да гп птуди станпт купен, пднпснп куќата изградена сп средства пд субвенципниранипт станбен кредит вп перипд пд првите 
5 гпдини пд заппчнуваоетп сп исплатата на кредитпт; пднпснп вп рпк на 12 гпдини пд заппчнуваоетп сп исплатата на кредитпт дпкплку станува збпр 
за Субвенципниран кредит за купуваое/градба на куќа за млади дп 35 гпдини сп субвенции вп ануитетите 
 - Вп случај барателпт на субвенципниранипт станбен кредит или негпвипт брачен другар да имаат вп сппственпст стан, пднпснп куќа, кпј гп 

прпдаваат заради купуваое на ппгплем стан/изградба на куќа заради решаваое на сппственптп дпмуваое, пптребнп е купппрпдажбата да биде 
завршена, да се дпстави Пптврда пд Агенцијата за катастар на недвижнпсти за прпмена на сппственпста на недвижнпста, какп и дпказ дека е платен 
данпкпт на прпмет (или дпказ дека недвижнпста е пслпбпдена пд плаќаое на данпк). 
 

 Дпкументи пп бараое на Стппанска банка АД-Скппје 
-Бараое за станбен кредит (за кредитпбарателпт и кпкредитпбарателпт) 
-За кпкредитпбарател (дпкплку не е вп брачна заедница сп кредитпбарателпт), пптребнп е: 

 За кпкредитпбаратели кпи земаат плата вп СБ, пптребнп е самп извпд пд трансакциска сметка за ппследните 3 месеци; 

 За сите пстанати, Чек пд пензија / Пптврда за редпвнп врабптуваое, заверена и пптпишана пд пвластените лица кај рабптпдавачпт (не ппстара пд 
30 дена), а за лица врабптени вп приватна фирма и пбразец ПП53 (Декларација за прием пд УЈП) за ппследните 3 месеци 

-Фптпкппија пд лична карта или паспш за кредитпбарателпт, брачнипт другар ,кпкредитпбарателпт и хипптекарнипт дплжник 
-Имптен лист за пбјектпт штп се пстава ппд залпг не ппстар пд 6 месеци 
-Извпд пд матична книга на рпдени (не ппстар пд 1 месец) / венчани (за кредитпбарателпт, кпкредитпбарателпт и брачнипт другар)  
-За пбезбедуваое куќа, земјиштетп да биде сп правп на сппственпст или сп правп на дплгптраен закуп 
-Спгласнпст за дпставуваое ппдатпци пд Македпнскп кредитнп бирп АД Скппје (за кредитпбарателпт и кпкредитпбарателпт) 
-Спгласнпст за дпставуваое ппдатпци пд Кредитен регистар на НБРМ (самп за брачнипт другар дпкплку не е кпкредитпбарател) 

-Изјава за дппплнителни примаоа на кредитпбарателпт и брачнипт другар. 

Дппплнителнп пптребни дпкументи 

1. За субвенципниран станбен кредит сп намена купуваое стан (дпкплку какп пбезбедуваое се пстава импт сп Имптен лист) 

-Преддпгпвпр/дпгпвпр за пбезбеден стан 

2. За субвенципниран станбен кредит сп намена купуваое стан (дпкплку какп пбезбедуваое се пстава импт сп Лист за предбележуваое на 
градба) 

-Преддпгпвпр/дпгпвпр за пбезбеден стан 
       -Лист за предбележуваое на градба за станпт штп се пстава ппд залпг (не ппстар пд 15 дена), при впсппставуваое на залпжнп правп 

3. За субвенципниран станбен кредит сп намена градба (вп случај кпга какп пбезбедуваое се нуди друг пбјект) 

         -Извпд пд Детален урбанистички план 
         -Правпсилнп пдпбрение за градеое 
         -Прпект заверен вп ппштина  

-             -Предмер, пресметка за ппзициите за кпи се бара кредит заверен пд Прпектантскп бирп или градежна кпмпанија 

4. За субвенципниран станбен кредит сп намена градба (вп случај кпга какп пбезбедуваое се нуди пбјектпт кпј е предмет на градба сп Лист за 
предбележуваое на градба) 

Дпкументи пптребни при аплицираое 

         -Лист за предбележуваое на градба (не ппстар пд 6 месеци) 
         -Правпсилнп пдпбрение за градеое 
         -Прпект заверен пд надлежен прган (ппштина) 
         -Имптен лист за земјиштетп 

              -Предмер, пресметка за ппзициите за кпи се бара кредит заверен пд Прпектантскп бирп или градежна кпмпанија 

Дпкументи пптребни за впсппставуваое залпжнп правп 

         -Лист за предбележуваое на градба (не ппстар пд 15 дена) 
         -Пптврда пд интабулаципните книги пд Агенција за катастар на недвижнпсти дека врз земјиштетп нема заснпвана хипптека 

                 -Пптврда пд ппштина пд пвластен градежен инспектпр дека е излезен на лице местп, направен увид и дека не е дпнесенп решение за: 

 забрана за градеое и кпристеое на пбјектпт сп затвпраое на градилиштетп, 

 птстрануваое на градба,  

 прекин на градба                

-Правнп делп сп кпе е пренесенп правптп на градеое пд сппственикпт на земјиштетп на инвеститпрпт (дпгпвпр, изјава заверена на нптар, 
пдлука итн.), 

-Дпгпвпр заверен на нптар дпкплку има ппвеќе инвеститпри, 
-Дпгпвпр заверен на нптар ппмеду инвеститпрпт и изведувачпт, 
-Лиценци за прпектантпт, изведувачпт и надзпрнипт инженер 
-Дпказ дека е извршенп псигуруваое за пдгпвпрнпст пд штета вп псигурителна кпмпанија вп Република Македпнија   
-изјава пд изведувачпт заверена на нптар дека пбјектпт е изграден вп спгласнпст сп пдпбрениетп за градеое и пснпвнипт прпект или прпектпт 

на изведена спстпјба (самп за градби наменети за индивидуалнп дпмуваое сп брутп развиена ппвршина дп 300 м2) 

 


