
          ПОВЕЉИВО 
 

ИЗЈАВА О ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА 

 
У складу са чланом 33. Закона о банкама и обавезoм Банке да поступа у складу са Одлуком о класификацији билансне активе и 

ванбилансних ставки, изјављујем да је привредно друштво/предузетник ____________________________________________ 

матични број ________________ повезано са следећим лицима: 

 

Редни 

број 

Назив и седиште привредног друштва/предузетника и матични број. 

Име и презиме и ЈМБГ физичког лица 

Основ повезаности 

(знатно, контролно, др..) 

% учешћа тј. 

власништва 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Остала привредна друштва а која су у власништву оснивача матичног привредног друштва:  

 

Редни 

број 

Назив и седиште привредног друштва/предузетника и матични број. 

Име и презиме и ЈМБГ физичког лица 

Основ повезаности 

(знатно, контролно, др..) 

% 

учешћа тј. 

власништва 

    

    

    

    

    

    
Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да су подаци наведени у овом захтеву тачни и исправни на дан попуњавања и да 

из њих нису изостављене чињенице које би могле материјално да утичу на њихову исправност. Уколико дође до промене, обавезујемо се да о  

томе обавестимо Банку у најкраћем року. 

 

Дана ____________________ године      _________________________________ 

   (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

Значење појединих појмова из Закона о банкама: 

Повезана лица су лица која испуњавају најмање један од следећих услова: 

1. да су два или више правних или физичких лица повезана тако да једно од њих има знатно или контролно учешће у другом или другим 

правним лицима. 

Знатно учешће постоји када једно лице има: 

- директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 20% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно 

власништво над најмање 20% капитала тог правног лица, или 

- могућност ефективног вршења знатног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица. 

Контролно учешће постоји када једно лице има: 

- директно или индиректно право или могућност да оствари најмање 50% гласачких права у правном лицу, односно директно или индиректно 

власништво над најмање 50% капитала тог правног лица, или 

- могућност избора најмање половине чланова управног одбора или другог органа руковођења и управљања тог правног лица, или 

- могућност ефективног вршења доминантног утицаја на управљање правним лицем или на пословну политику тог лица. 

2. да су два или више правних или физичких лица међу којима не постоји однос из тачке 1. повезана тако да постоји могућност да се услед 

погоршања финансијског положаја једног лица погорша способност другог или других лица да измирују своје обавезе; 

3. да су два или више правних и физичких лица повезана тако да је физичко лице члан управног или извршног одбора или другог органа 

управљања другог или других правних лица; 

4. да су два или више правних и физичких лица повезана тако да су чланови породице физичког лица имају знатно или контролно учешће у 

другом или другим правним лицима, односно да су чланови управног или извршног или другог органа управљања тих правних лица 

5. да су чланови породице физичких лица која су чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања или лица с посебним 

овлашћењима и одговорностима једног правног лица истовремено чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања или 

лица с посебним овлашћењима и одговорностима другог или других правних лица. 

Под члановима породице физичког лица сматрају се: 

- његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно с трећим степеном сродства као и супружник и ванбрачни 

партнер ових лица; 

- његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно с првим степеном сродства; 

- његово усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника; 

- друга лица која с тим лицем живе у заједничком домаћинству. 


