
 

 

 

DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA PISMO NAMJERE 
 

Dokumentacija o investiciji 
 

1. Poslovni plan (za ulaganja do 400.000 kuna) ili investicijska studija (za ulaganja od 400.000 kn) 
2. Dokumentacija o ostalim izvorima financiranja ulaganja (dokumentacija o drugim kreditima,  
    leasingu, darovnicama i sl., dokumentirano raspolaganje vlastitim sredstvima poduzetnika ukoliko     
    isto ne proizlazi iz poslovanja) 
3. Odluke i mišljenja mjerodavnih povjerenstava i institucija 
4. Ostala dokumentacija: 

 Zemljišno-knjižni izvadak o vlasništvu zemljišta/nekretnine 

 (Pred)ugovori o kupnji nekretnine 

 (Pred)ugovori o najmu poslovnog prostora ili zakupu zemljišta s pripadajućim zemljišno   
   knjižnim izvadcima 

 Ponude, predračuni, troškovnici i sl. sukladno strukturi ulaganja 

 (Pred)ugovori o poslovnoj suradnji, pisma namjere, ugovori o otkupu proizvoda 

 Dokumentacija o legalitetu građenja: lokacijska dozvola, građevinska dozvola, potvrda  
   glavnog projekta, rješenje o uvjetima građenja, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni     
   projekt 
 

Dokumentacija poduzetnika 
 
Trgovačka društva 

1. Statusna dokumentacija: 
 Rješenje o upisu u registar Trgovačkog suda ili izvadak iz registra Trgovačkog suda 
 Društveni ugovor o osnivanju s izmjenama i dopunama (u slučaju dva ili više osnivača) 
 Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (2007) 

2. Financijska dokumentacija: 

 Preslika prijave poreza na dobit s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave za  
   protekle dvije poslovne godine 

 Godišnja financijska izvješća (bilanca i račun dobiti i gubitka) za protekle dvije poslovne  
   godine u excel formatu na CD-u 
 Podaci solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 
 Izvornik tablice kreditnih zaduženja (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom  
   na službenoj internet stranici) 
 Izvješće HROK-a 

3. Potvrda Porezne uprave koja pokazuje da su podmirene sve obveze prema državi (ne starija od 30  
    dana od podnošenja zahtjeva) 
4. Izvornik Izjave o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama (na propisanom  
    obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
5. Izvornik Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Obrazac Skupna izjava) 
    (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
6. Preslike osobnih iskaznica vlasnika i zastupnika društva 
7. Životopis zastupnika društva 
8. Ostala dokumentacija na zahtjev HAMAG-BICRO-a 
9. Izjava uz Pismo namjere – dostavlja se nakon odobrenja kredita od strane kreditora 
 

Obrti 
1. Statusna dokumentacija: 

 Rješenje o upisu u Obrtni registar ili izvadak iz Obrtnog registra 
2. Financijska dokumentacija: 

 Preslika prijave poreza na dohodak s potvrdom zaprimanja od strane Porezne 
uprave/porezno 
rješenje s rekapitulacijom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije 
poslovne godine odnosno od početka poslovanja 
 Za obveznike poreza na dobit traži se cjelovita dokumentacija propisana za trgovačka 
društva 



 

 

 Podaci o solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 
 Izvornik tablice kreditnih zaduženja (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom  
   na službenoj internet stranici) 
 Izvješće HROK-a 

3. Potvrda Porezne uprave koja pokazuje da su podmirene sve obveze prema državi (ne starija od 30  
    dana od podnošenja zahtjeva) 
4. Izvornik Izjave o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama (na propisanom  
    obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
5. Izvornik Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Obrazac Skupna izjava) 
    (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
6. Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta i životopis 
7. Ostala dokumentacija na zahtjev HAMAG-BICRO-a 
8. Izjava uz Pismo namjere – dostavlja se nakon odobrenja kredita od strane kreditora 
 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
1. Statusna dokumentacija: 

 Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
2. Financijska dokumentacija: 

 Preslika prijave poreza na dohodak s potvrdom zaprimanja od strane Porezne 
uprave/porezno 
rješenje s rekapitulacijom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije 
poslovne godine odnosno od početka poslovanja 
 Za obveznike poreza na dobit traži se cjelovita dokumentacija propisana za trgovačka 
društva 
 Podaci o solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 
 Izvornik tablice kreditnih zaduženja (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom  
   na službenoj internet stranici) 
 Izvješće HROK-a 
 

3. Potvrda Porezne uprave koja pokazuje da su podmirene sve obveze prema državi (ne starija od 30  
    dana od podnošenja zahtjeva) 
4. Izvornik Izjave o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama (na propisanom  
    obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
5. Izvornik Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Obrazac Skupna izjava) 
    (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
6. Preslika osobne iskaznice nositelja Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i životopis 
7. Ostala dokumentacija na zahtjev HAMAG-BICRO-a 
8. Izjava uz Pismo namjere – dostavlja se nakon odobrenja kredita od strane kreditora 
 

Zadruge 
1. Statusna dokumentacija: 

 Rješenje o upisu u registar Trgovačkog suda ili izvadak iz registra Trgovačkog suda 
 Ugovor o osnivanju zadruge 
 Statut zadruge/ Pravila zadruge 
 Izvadak iz imenika zadrugara 
 Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (2007) 

2. Financijska dokumentacija: 

 Preslika prijave poreza na dobit s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave za 
protekle 
dvije poslovne godine 

 Godišnja financijska izvješća (bilanca i račun dobiti i gubitka) za protekle dvije poslovne 
godine 
u excel formatu na CD-u 
 Podaci o solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 
 Izvornik tablice kreditnih zaduženja (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom  
   na službenoj internet stranici) 
 Izvješće HROK-a 
 

3. Potvrda Porezne uprave koja pokazuje da su podmirene sve obveze prema državi (ne starija od 30  



 

 

    dana od podnošenja zahtjeva) 
4. Izvornik Izjave o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama (na propisanom  
    obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
5. Izvornik Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Obrazac Skupna izjava) 
    (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
6. Preslika osobne iskaznice zastupnika zadruge i životopis 
7. Ostala dokumentacija na zahtjev HAMAG-BICRO-a 
8. Izjava uz Pismo namjere – dostavlja se nakon odobrenja kredita od strane kreditora 
 

Slobodna zanimanja (npr. liječnici, stomatolozi, javni bilježnici i dr. fizičke osobe u sustavu 
PDV-a) 

1. Statusna dokumentacija: 
 Rješenje nadležne institucije o registraciji 
 Potvrda strukovne komore o upisu u registar/imenik 
 Rješenje o dodjeli matičnog broja 

2. Financijska dokumentacija: 
 Preslika prijave poreza na dohodak s potvrdom zaprimanja od strane Porezne 
uprave/porezno 
rješenje s rekapitulacijom primitaka i izdataka i popisom dugotrajne imovine za protekle dvije 
poslovne godine odnosno od početka poslovanja 
 Za obveznike poreza na dobit traži se cjelovita dokumentacija propisana za trgovačka 
društva 
 Podaci o solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 
 Izvornik tablice kreditnih zaduženja (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom  
   na službenoj internet stranici) 
 Izvješće HROK-a 
 

3. Potvrda Porezne uprave koja pokazuje da su podmirene sve obveze prema državi (ne starija od 30  
    dana od podnošenja zahtjeva) 
4. Izvornik Izjave o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama (na propisanom  
    obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
5. Izvornik Izjave radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva (Obrazac Skupna izjava) 
    (na propisanom obrascu HAMAG-BICRO-a objavljenom na službenoj internet stranici) 
6. Preslika osobne iskaznice i životopis 
7. Ostala dokumentacija na zahtjev HAMAG-BICRO-a 
8. Izjava uz Pismo namjere – dostavlja se nakon odobrenja kredita od strane kreditora 
 

 

HAMAG-BICRO zadržava pravo zatražiti i ostalu dokumentaciju koju smatra potrebnom za donošenje 
odluke te izvršiti obilazak lokacije poduzetničke djelatnosti i poduzetnika. 

 
 


