
 

Ред

ни

бро

ј

Пословно име правног лица наведеног под 

тачком 2. / Име и презиме физичког лица 

стварног власника правног лица наведеног 

под тачком 2.

Матични број правног лица 

под тачком 2. /ЈМБГ 

физичког лица или 

идентификациони број 

страног лица под тачком 2.

Адреса и седиште правног  

лица под тачком 2. /адреса 

пребивалишта / боравишта 

физичког лица под тачком 

2.

Датум 

рођења

Место 

рођења / 

држава

Број личне 

карте/ број 

пасоша

Земља 

/место 

издавања 

л.к./ пасоша

% удела у 

капиталу 

у правном 

лицу под 

тачом 2.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

3. Правна или физичка лица која су стварни власници  правног лица под тачком 2.:

ПОДАЦИ О  СТВАРНИМ ВЛАСНИЦИМА КЛИЈЕНТА - ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

На основу чл.3. одредбе под 12 и чл. 8. и 20. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Сл.гласник РС", бр. 20/2009), а у поступку вршења идентификације- утврђивања 

стварног власника странке, дају се 

2. Назив правног лица (домаћег или страног) које је стварни власник правног лица коме се отвара рачун: _____________________________, матични број / други 

индентификациони број за страно правно лице:_______________, седиште и адреса: _____________________, проценат удела у капиталу: __________,  (подаци треба да 

одговарају подацима из обрасца "Подаци о ....... правног лица које отвара текући рачун")

1. У поступку отварања текућег рачуна правном лицу  ______________________________________________________________________________  у својству законског

 заступника/ пуномоћника/прокуристе дајем податке о правном лицу -  стварном власнику правног лица коме се отвара рачун и о његовим оснивачима (оснивачевим 



 Подтачка _______________

Ред

ни

бро

ј

Пословно име  правног лица наведеног под 

тачком 3. / Име и презиме физичког лица  

правног лица наведеног под тачком 3.

Матични број правног лица 

/ЈМБГ физичког лица или 

идентификациони број 

страног лица

Адреса и седиште правног 

лица /адреса пребивалишта/ 

боравишта физичког лица

Датум 

рођења

Место 

рођења / 

држава

Број личне 

карте/ број 

пасоша

Земља 

/место 

издавања 

л.к./ пасоша

% удела у 

капиталу 

у правном 

лицу под 

тачом 3.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

 Подтачка _______________

Ред

ни

бро

ј

Пословно име стварног власника правног 

лица наведеног под тачком 3. / Име и 

презиме физичког лица стварног власника 

правног лица наведеног под тачком 3.

Матични број правног лица 

/ЈМБГ физичког лица или 

идентификациони број 

страног лица

Адреса и седиште правног 

лица /адреса пребивалишта/ 

боравишта физичког лица

Датум 

рођења

Место 

рођења / 

држава

Број личне 

карте/ број 

пасоша

Земља 

/место 

издавања 

л.к./ пасоша

% удела у 

капиталу 

у правном 

лицу под 

тачом 3.

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

Прилог:

М.П.

4. Подаци о стварним власницима  правног лица из тачке 3.

а) решење / оверена фотокопија решења о регистрацији правног лица - односно Извод из регистра, који нису старији од три 

месеца на увид. Ако се као власник појављује страно правно лице, решење мора бити оверено од овлашћеног органа за оверу те 

земље не старије од 3 месеца,  преведено и оверено од стране од стране судског тумача не старије од 3 месеца на увид.

б)Фотокопија личног документа за физичка лица

(ЈМБГ/идентификациони број страног физичког лица)

законски заступник/ пуномоћник/прокуриста

___________________________________

Податке дао 

________________________________

Напомена:

Образац се попуњава за свако правно лице које се појављују као власник правног лица које отвара рачун

Место и датум: ____________


