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Дана _________________ године                                    За привредно друштво/предузетника  
 

       ________________________                                                                                                       

(потпис и печат овлашћеног лица)* 

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да немам повезаних 

лица.  
 

  
Дана _________________ године                                     За привредно друштво/предузетника  
    

        ________________________                                                                                                  

(потпис и печат овлашћеног лица)* 

 
*Ако се печат користи у пословању. 
 

**Напомена:Уколико друштво има повезаних лица попуњава и потписује прву изјаву.Уколико друштво нема 

повезаних лица потписује другу изјаву.  

  

Појам ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА тумачи се у складу са Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 

36/2011, 99/2011 , 83/2014 - други закон, 5/2015 , 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Законом о банкама 

(„Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 91/2010  и 14/2015) и Уредбом о правилима за доделу државне помоћи, 

кумулативно.      

 

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 учешће у другом 

правном лицу  

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 или побољшања финансијског положаја једног 

лица погорша или побољша положај другог или других лица, а Народна банка Србије процени да 

постоји и могућност преноса губитка, добити или кредитне способности  

3. да су правно и физичко лице повезани тако да је физичко лице пуномоћник правног лица  

4. 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  

5. да су два или више правних и физичких лица повезана тако да су чланови породице физичког лица 

чланови управног или извршног одбора или другог органа управљања другог или других правних 

лица  

6. да су чланови породице физичких лица која су чланови управног или извршног одбора или другог 

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

посебним овлашћењима и одговорностима другог или других правних лица  

  

Значење појма из Закона о привредним друштвима:  

- његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији закључно са трећим степеном 

сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;  

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

- његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника;  

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

 

Повезаним лицем у смислу овог закона у односу на одређено правно лице сматра се:   

- правно лице у којем то правно лице поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво 

учешће стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;   

- правно лице у којем је то правно лице контролни члан друштва (контролисано друштво);   

- правно лице које је заједно са тим правним лицем под контролом трећег лица;   

- лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у капиталу, или право да такво учешће 

стекне из конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично;   

- лице које је контролни члан тог правног лица;   

- лице које је директор, односно члан органа управљања или надзора тог правног лица.   

 


