
         
СВАКИ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА КРЕДИТ ДУЖАН ПОПУНИТИ ОВАЈ ОБРАЗАЦ! ЈЕ 

У складу с чланом 4. став 3. Правила пласмана средстава по кредитним линијама, дајем   

И З Ј А В У  

којом
 

ја
 

                                                                                    
(име и презиме)                                                                                             (ЈМБГ)  

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем сљедеће:   
        

Потпис: ___________________________         Мјесто и датум:  ___________________________________
 

1а)  Да нисам купац државног капитала, изузимајући ваучер приватизацију.  
 

1б)  Да сам у својству купца учествовао у приватизацији државног капитала у предузећу   

                                (назив и сједиште предузећа)                                                         
          

  (матични број) 

Уколико је лице које попуњава изјаву учествовало у приватизацији више од једног предузећа, попунити засебну 
изјаву за свако предузеће! 

 

2а) Да ниједно лице које се сматра са мном повезаним лицем није учествовало у поступку приватизације 
         државног капитала.  

2б) Да је       
(назив и сједиште предузећа или име, презиме и пребивалиште физичког лица) 

         које је учествовало у приватизацији државног капитала у предузећу  
 

        са мном повезано лице.  
 

 

Под повезаним лицем купца као физичког лица сматраће се брачни друг и сродници у правој линији до трећег степена и у побочној 
линији до другог степена сродства. Под повезаним лицем купца као правног лица сматраће се свако правно лице у којем исто има 
више од 25% укупног капитала.   

Уколико лице које попуњава изјаву има више повезаних лица или је повезано лице учествовало у приватизацији више 
од једног предузећа, попунити засебну изјаву за свако/г од њих. 

ПОПУЊАВАЈУ САМО ЛИЦА КОЈА СУ ЗАОКРУЖИЛА ОДГОВОР 1б)! 
 
3а) Да на дан давања ове изјаве не посједујем акције наведеног предузећа.  

3б) Да предузеће у чијој сам приватизацији учествовао и чије акције посједујем није оснивач ниједног предузећа.  

3в) Да је предузеће у чијој сам приватизацији учестовао и чије акције посједујем оснивач  предузећа
 

 
                                          

 
Уколико је предузеће из тачке 3в) оснивач више од једног предузећа, попунити засебну изјаву за свако предузеће. 

 
 

 (матични број или ЈМБ)

                                (назив и сједиште предузећа)                                                         
          

  (матични број) 

 

                                (назив и сједиште предузећа)                                                         
          

  (матични број) 


