
 
 

 
 
 
 
 

ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА 
 

□ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, 

 
□ САДУЖНИК, 

 
□ КЛИЈЕНТ БАНКЕ, 

 
□ ЗАПОСЛЕНИ У БАНЦИ, 

 
□ НОВИ КЛИЈЕНТ 

КАКО СТЕ ОДЛУЧИЛИ ДА ЗАХТЕВ ПОДНЕСЕТЕ У INTESA LEASING DOO BEOGRAD: □ ПО ПРЕПОРУЦИ ДОБАВЉАЧА, □ ПО ПРЕПОРУЦИ ИЗ БАНКЕ, □ РЕКЛАМА У МЕДИЈИМА, □ ДРУГО 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ 
ИМЕ:__________________________ ИМЕ РОДИТЕЉА: ________________________________________ ПРЕЗИМЕ: _____________________________________ 

ДАТУМ РОЂЕЊА: _________________________ МЕСТО РОЂЕЊА: ___________________________ ОПШТИНА:________________________________ 

ЗЕМЉА РОЂЕЊА:_________________________ ДРЖАВЉАНСТВО: __________________________ 

ПОЛ: М Ж; БРАЧНО СТАЊЕ: НЕОЖЕЊЕН □ НЕУДАТА □ ОЖЕЊЕН-УДАТА □ РАЗВЕДЕН-А □ ЈМБГ: _____________________________ 

ВРСТА ЛИЧНОГ ДОКУМЕНТА:___________________ БРОЈ ЛИЧНОГ ДОКУМЕНТА: ______________________ ИЗДАВАЛАЦ: _____________________________ 

ДАТУМ ИЗДАВАЊА:_______________________________ НА ТРЕНУТНОЈ АДРЕСИ ОД: ____________________________ 

КУЋНИ ТЕЛЕФОН: __________________________ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН: _______________________________ 

ОБРАЗОВАЊЕ: ____________________________________ БРОЈ ЧЛАНОВА ДОМАЋИНСТВА: ____________ БРОЈ ЧЛАНОВА КОЈИ ЗАРАЂУЈУ: ____________ 

АДРЕСНИ ПОДАЦИ П 

АДРЕСА ИЗ ЛИЧНЕ КАРТЕ (УЛИЦА И БРОЈ, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, ЗЕМЉА): ______________________________________________________________________ 

АДРЕСА СТАНОВАЊА (УЛИЦА И БРОЈ, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, ЗЕМЉА): __________________________________________________________________________ 

АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ПОШТЕ (УЛИЦА И БРОЈ, ПОШТАНСКИ БРОЈ, МЕСТО, ЗЕМЉА): ____________________________________________________________________ 

           Е-МАИЛ АДРЕСА: _________________________________________________________,  КАКО ЖЕЛИТЕ ДА ПРИМАТЕ ОБАВЕШТЕЊА: СМС   □ ;  Е-МАИЛ   □. 
СТАТУС СТАНОВАЊА: СТАН/КУЋА У ВЛАСНИШТВУ ИЗНАЈМЉЕН СТАН/КУЋА ЖИВИ КОД РОДИТЕЉА ОСТАЛО 

ЗАПОСЛЕЊЕ 
СТАТУС ЗАПОСЛЕЊА: ЗАПОСЛЕН/А НЕЗАПОСЛЕН/А САМОЗАПОСЛЕН/А (СЗР, СТР) ПЕНЗИОНЕР СТУДЕНТ 

ЗАНИМАЊЕ: _____________________________________ ДЕЛАТНОСТ: ________________________________ НАЗИВ ФИРМЕ: __________________________________ 

АДРЕСА ФИРМЕ (УЛИЦА, МЕСТО): ____________________________________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН ФИРМЕ: __________________________________ ТЕЛЕФОН НА РАДНОМ МЕСТУ: ______________________________________________________ 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ У СЛУЖБИ ЗА ОБРАЧУН ПЛАТА: ________________________________________ТЕЛЕФОН КОНТАКТ ОСОБЕ; _______________________ 

УКУПАН РАДНИ СТАЖ: __________________________ РАДНИ СТАЖ У САДАШЊОЈ ФИРМИ: _____________________________________________________ 

ПОЗИЦИЈА У ФИРМИ: ______________________________________________________________________ КОМПАНИЈА У БАЗИ БАНКЕ: 

ПРИХОДИ 
ДA NE 

ВРСТА ПРИМАЊА: ПЛАТА ПЕНЗИЈА САМОЗАПОСЛЕЊЕ (СЗР, СТР) ДОДАТНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОД 

ПРОСЕК ЗА ПОСЛЕДЊА ТРИ МЕСЕЦА: ______________________ ДА ЛИ СТЕ КОМИНТЕНТ БАНЦА ИНТЕСА АД БЕОГРАД ДА НЕ 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА 

МЕСЕЧНЕ ОБАВЕЗЕ 
КРЕДИТ-ЛИЗИНГ: _____________________ КИРИЈА-ЗАКУП: _______________ ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:___________________________ ПО ОСНОВУ:___________________________________________ 

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА:_____________________________________________________ НАБАВНА ЦЕНА (У ЕВРИМА):_____________________ УЧЕШЋЕ:_________%_____________________(ЕВРА) 

РОК ФИНАНСИРАЊА:_____________________ МЕСЕЧНА РАТА:______________(У ЕВРИМА) ДОБАВЉАЧ:__________________________________ ПРОДАВАЦ:_____________________________________ 

ДОДАТНИ ПОДАЦИ 
ДА ЛИ СТЕ ВИ ИЛИ ВАШ БЛИСКИ СРОДНИК У ТОКУ ПОСЛЕДЊИХ 12 МЕСЕЦИ ОБАВЉАЛИ ЈАВНУ ФУНКЦИЈУ ИЛИ СТЕ БИЛИ БЛИСКИ САРАДНИЦИ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЉАЛО ТАКВУ 

ФУНКЦИЈУ: 

• У СРБИЈИ: ДА НЕ 

• У СТРАНОЈ ДРЖАВИ ИЛИ У МЕЂУНАРОДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ: ДА НЕ 

ЗЕМЉА У КОЈОЈ ОБАВЉАТЕ ПРЕТЕЖНИ ДЕО ПОСЛОВАЊА:________________________________________________________ 

ДА ЛИ ИМАТЕ БРОЈ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА У САД (SSN)? АКО ЈЕ ОДГОВОР ДА, МОЛИМО ДА НАВЕДЕТЕ SSN:_______________________________ 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (САДУЖНИК) ЈЕ САГЛАСАН ДА INTESA LEASING DOO BEOGRAD (BANCA INTESA AD BEOGRAD) РАДИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ЛИЗИНГА ПРИБАВИ ОД КРЕДИТНОГ БИРОА ИЗВЕШТАЈ СА ПОДАЦИМА О ЊЕГОВОМ ДОСАДАШЊЕМ НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА КОД ДРУГИХ БАНАКА И ЛИЗИНГ КОМПАНИЈА. 
ИЗВЕШТАЈ ДОБИЈЕН НА ОСНОВУ ОВЕ САГЛАСНОСТИ INTESA LEASING DOO BEOGRAD (BANCA INTESA AD BEOGRAD) MОЖЕ КОРИСТИТИ САМО У СВРХУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О 
ОДОБРАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА. ИСТОВРЕМЕНО, ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (САДУЖНИК) ОВИМ ОВЛАШЋУЈЕ ЛИЗИНГ. 
СВОЈИМ ПОТПИСОМ, ПОД ПУНОМ КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ, ПОТВРЂУЈЕМ ДА САМ УПОЗНАТ-А СА САДРЖИНОМ ОВОГ ЗАХТЕВА, ДА СУ СВИ НАВЕДЕНИ 
ПОДАЦИ ТАЧНИ И ДА INTESA LEASING DOO BEOGRAD ИМА ПРАВО ПРОВЕРЕ КОРЕКТНОСТИ ПОДАТАКА. ТАКОЂЕ СЕ ОБАВЕЗУЈЕМ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИМ INTESA LEASING DOO 
BEOGRAD О СВАКОЈ ПРОМЕНИ ДАТИХ ПОДАТАКА. ПОТПИСОМ ОВОГ ЗАХТЕВА ДАЈЕМ ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ СВИХ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НАВЕДЕНИХ У ОВОМ ЗАХТЕВУ, 
УКЉУЧУЈУЋИ НАРОЧИТО ОСЕТЉИВЕ ПОДАТКЕ. ОВАЈ ПРИСТАНАК ВАЖИ ДО ОПОЗИВА. ТАКОЂЕ ПОТВРЂУЈЕМ ДА МЕ ЈЕ INTESA LEASING DOO BEOGRAD УПОЗНАО СА МОГУЋНОШЋУ 
ДА ДЕТАЉЕ НАВЕДЕНЕ ОБРАДЕ ПРОВЕРИМ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗБИРКИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О 
ЛИЧНОСТИ, НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ: http://registar.poverenik.rs 

 
МЕСТО: _______________________ ДАТУМ: ________________________________ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА: ________________________________________________ 

ПОПУЊАВА БАНКА: 

ЕКСПОЗИТУРА ЛИЗИНГА-БАНКЕ: _______________________________ САРАДНИК У ПРОДАЈИ:_______________________________ ПОТПИС:_________________________________ 

Intesa Leasing doo Beograd – članica Intesa Sanpaolo bankarske grupe 

Ulica Cara Urosa br. 54, 11000 Beograd; tel: + 381 (0)11 20 25 400; fax: + 381 (0)11 20 25 433; Reg. b roj 82785 APR 
Račun broj: 160-585-67 Banca Intesa ad Beograd; Upisan i i upla ćeni kapital € 10.152.452,62; PIB 103023875; mati čni broj 17492713 
е-mail:ilb@intesaleasing.rs,  www.intesaleasing. rs



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДОБРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА 
 
 
 
 

1. Профактура испоручиоца предмета лизинга 
2. Уредно попуњен и потписан Захтев за финансирање физичких лица 
3. Очитана лична карта – уколико има чип, фотокопија личне карте – уколико нема чип, у оба случаја оригинал на 
увид 
4. Потврда о сталном запослењу и висини примања 
5. Попуњен и од стране послодавца оверен образац Административне забране (документација неопходна приликом 

закључења Уговора о финансијском лизингу) 
6. Три бланко соло менице са изјавом без протеста за подносиоца захтева/јемца (документација неопходна 

приликом закључења Уговора о финансијском лизингу) 
7. Потписана Сагласност на Захтеву кредитном бироу за издавање извештаја и доказ о уплати накнаде 

за издавање извештаја кредитног бироа лизинга (у прилогу). 
8. Извод са текућег рачуна на којем се виде уплаћене зараде за претходна три месеца (извод достављају 

клијенти који плату не примају преко текућег рачуна отвореног код Banca Intesa ad Beograd) - опционо. 
9. Уколико је предмет лизинга половно возило које се налази у земљи, потребно је доставити процену 

вредности возила код овлашћеног проценитеља. 
 
 
 
 
 

ПОТВРДА 
 
 
 
 
 

Назив послодавца: 

 
 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 

Адреса послодавца: ___________________________________________________________________________________ 

Текући рачун: 

Матични број: 

 
____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
Овим се потврђује да је господин/госпођа _______________________________, из _______________, улица и 

број _____________________, ЈМБГ _____________________, код нас у радном односу на 

ОДРЕЂЕНО/НЕОДРЕЂЕНО време од _______________, са просечном нето месечном зарадом у претходна 3 

месеца у износу од ________________ динара и оствареном месечном зарадом у претходном месецу у износу од 

_________________ динара. 

Запослени/а има месечне обавезе по основу кредита у износу од ___________________ динара. 

 
У ______________, __________ године. 

 
 
 

_______________________ 
Шеф рачуноводства 

 

 
М.П. 

 
 
 
____________________________ 

Овлашћено лице 
 
 
 
 
 
 
 

Intesa Leasing doo Beograd – clanica Intesa Sanpaol o bankarske grupe 
Ulica Cara Urosa br. 54, 11000 Beograd; tel: + 381 (0)11 20 25 400; fax: + 381 (0)11 20 25 433; Reg. b roj 82785 APR 
Racun broj: 160-585-67 Banca Intesa ad Beograd; Upi sani i uplaceni kapital € 10.152.452,62; PIB 103023 875; maticni broj 17492713 
е-mail:ilb@intesaleasingbeograd.com www.intesaleasin gbeograd.com



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печат предузећа: 

 
Број решења: 

 
Датум: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
 

На захтев нашег радника _____________________________________, из ___________________, са 

станом у улици _________________________________, запосленог у ____________________________, на 

радном месту _________________________________, да се на његову зараду стави административна 

забрана у корист Intesa Leasing doo Beograd, ради обезбећења отплате лизинга по Уговору број 

_________________ од _____.____._________. године, доносимо следеће 
 
 
 
 

РЕШЕЊЕ О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ 
 
 

На зараду радника __________________________________ ставља се административна забрана у корист 

Intesa Leasing doo Beograd ради обезбеђења отплате лизинга, камате и припадајућих трошкова по Уговору 

број _________________ од ___.____._________. године, одобреног на рок од ________ месеци. 

 
По овој административној забрани обустављаће се у корист Intesa Leasing doo Beograd, на име ануитета, 

износ у динарској противвредности EUR__________/или у динарској противвредности CHF_________ или 

износ RSD________ (у зависности у којој је валути Уговор о лизингу), по уговореном курсу на дан доспећа 

ануитета до отплате укупног износа лизинга од EUR/CHF или RSD (у зависности у којој је валути Уговор о 

лизингу) ______________ и уплаћиваће се у корист трансакционог рачуна Intesa Leasing doo Beograd број 

 
160-585-67, са позивом на број ________________________ 

 
 

П рв и ану ит ет д о сп ева ___.____._________. год и не, а о ста л и _______-о г у м ес ецу. 

Висина ануитета може се мењати искључиво на основу писменог обавештења добијеног од Intesa Leasing 

doo Beograd. 

 
Обавезујемо се да ћемо, уколико именованом, по било ком основу, престане радни однос у овом предузећу, 

о томе без одлагања обавестити Intesa Leasing doo Beograd. 

 
Доношењем и достављањем овог решења обавезујемо се да ћемо у потпуности извршити све обавезе које 

из њега проистичу, под претњом материјалне и кривичне одговорности, а у складу са прописима. 
 
 
 
 

Потписи овлашћених лица: 
 

Intesa Leasing doo Beograd – clanica Intesa Sanpaol o bankarske grupe 
Ulica Cara Urosa br. 54, 11000 Beograd; tel: + 381 (0)11 20 25 400; fax: + 381 (0)11 20 25 433; Reg. b roj 82785 APR 
Racun broj: 160-585-67 Banca Intesa ad Beograd; Upi sani i uplaceni kapital € 10.152.452,62; PIB 103023 875; maticni broj 17492713 
е-mail:ilb@intesaleasingbeograd.com www.intesaleasin gbeograd.com



 
 



 
 



 
 

CSD 

 
 
 
 
 

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ 
уплатилац  

шифра 

 
Ime prezime, adresa 

плаћањ     а 

121 

валута 

RSD 
износ  

246,00 

сврха уплате 

Naknada za izvestaj Kreditnog biroa 
lizinga 

 
 
 
број 

рачун повериоца-примаоца 

160-348470-35 

модела позив на број (одобрења) 

8/13-7058 

поверилац-прималац 

 
Udruzenje banaka Srbije, Beograd 

 
 
 

печат и потпис налогодавца 

 
место и датум пријема 

 
датум валуте 

Образац бр. 1 
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UPITNIK ZA FIZIČKO LICE 

 
 
 
 
Podaci o ličnosti prikupljeni kroz ovaj Upitnik se koriste za potrebe analize klijenta u skladu sa odredbama  
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i pratećim propisima. Klijent je u obavezi da dostavi  

 Lizing društvu sve neophodne i ažurne informacije, kako bi se omogućila procena klijenta i identifikacija stvarnih 
vlasnika, kao i radnje i mere poznavanja i praćenja klijenta. 
 
 
 
Ukoliko Lizing društvo, iz bilo kog razloga, nije u mogućnosti da izvrši radnje i mere poznavanja i praćenja 
klijenta, poslovni odnos se ne sme uspostaviti ili se transakcija ne sme izvršiti, a uspostavljeni poslovni odnos se 
mora raskinuti.  
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PODACI O KLIJENTU 
 
Ime i prezime:  __________________________________________________________________________ 
JMBG ili identifikacioni broj:  ______________________    Datum rođenja: __________________________ 
Mesto rođenja:  ________________________________    Zemlja rođenja: __________________________ 
Državljanstvo:  _________________________________   Pol:  ___________________________________ 
 
Prebivalište (iz li čnog dokumenta): 
Ulica i broj: ____________________________________________________________________________ 
Mesto: _________________________ Poštanski ibroj: _______________ Zemlja: ____________________ 
 
Boravište (ako se razlikuje od prebivališta): 
Ulica i broj: ____________________________________________________________________________ 
Mesto: __________________________ Poštanski broj: ______________ Zemlja: ____________________ 
 
Lični dokument: 
Vrsta: ___________________________________               Izdavalac: ______________________________ 
Broj:   ___________________________________               Datum izdavanja: ________________________ 
Mesto izdavanja: __________________________ 
 
Adresa za prijem pošte (ulica i broj, poštanski bro j, mesto, zemlja):  
______________________________________________________________________________________ 
E-mail adresa: __________________________________________________________________________ 
Kako želite da primate obaveštenja:  sms: _____________________________________________________ 
            e-mail/ostalo: _____________________________________________
  
 
Bračno stanje: 

• Neoženjen                       
• Neudata 
• Oženjen/Udata 
• Razveden/a 

 
Da li ste Vi ili Vaš bliski saradnik u toku posledn jih 12 meseci obavljali funkciju ili ste bili blisk i 
saradnik lica koje je obavljalo funkciju (šire obja šnjenje dato na kraju upitnika):  
 
   •   Domaćeg funkcionera:                                           •   DA                           •   NE 
   •   Stranog funkcionera:                                              •   DA                           •   NE 
 
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, molimo navedite: 
 
Period obavljanja navedene javne funkcije: od _____________ do _____________ 

Opis navedene javne funkcije: ________________________________________________________ 

Vrsta poslovne saradnje sa licem koje je obavljalo navedenu javnu funkciju (ako je to slučaj):  

______________________________________________________________________________________ 
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Poreklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizing društvom: 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
DODATNI PODACI O KLIJENTU: 

Status zaposlenja: 
   1)   Zaposlen                        2)   Honorarac                 3)   Rukovodilac                      4)   Preduzetnik 
   5)   Samozaposlen                6)  Penzioner                   7)   Učenik ili student               8)   Domaćica 
   9)   Nezaposlen                    10)  Drugo                 
  
Ukoliko je na prethodno pitanje zaokružen odgovor 1 -5, molimo navedite: 
Šifra delatnosti pravnog lica: ___________________ 
Opis delatnosti pravnog lica sa podacima adresa firme, telefon:  
________________________________________________________________________________________ 
Ukupan radni staž:_________________________________________________________________________ 
Ukupan radni staž u sadašnjoj firmi:___________________________________________________________ 
Pozicija u firmi: ___________________________________________________________________________ 
 
Prihodi: 
Vrsta primanja:    

• Plata 
• Penzija 
• Samozaposlenje (SZR; STR) 
• Dodatni mesečni prihod  ___________________________________________________________ 

Prosek za poslednja tri meseca: ___________________ __________________________________ 
Da li ste komintent u Banca Intesa a.d. Beograd:  

• Da 
• Ne 

 
Mesečne obaveze: 
Kredit-lizing: __________________________Kirija-zakup: ______________________________________ 
Ostali troškovi: ________________________Po osnovu: _______________________________________ 
 
Predmet lizinga: __________________________________ _______________________________________ 
Nabavna cena u EUR: ____________________________________________________________________ 
Učešće: ___________% ___________________________(U EUR) Rok finansiranja __________________ 
Mesečna rata:_________________(u EUR), dobavljač: _________________________________________ 
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Klijent je na funkciji u: 

• Državnoj instituciji 
• U pravnom licu (član odbora, generalni direktor, finansijski direktor, itd.) 
• Entitetu koji upravlja ili ima koristi od javnih fondova 
• Nema funkciju ni u jednoj od gore navedenih oblasti 

 
Zemlja u kojoj obavljate pretežni deo poslovanja: _ ___________________________________________ 

 
 

 
PODACI O OVLAŠĆENOM LICU 
 

Ime i prezime:  __________________________________________________________________________ 

JMBG ili identifikacioni broj:  ______________________    Datum rođenja: __________________________ 

Mesto rođenja:  ________________________________    Zemlja rođenja: __________________________ 

Državljanstvo:  _________________________________   Pol:  ___________________________________ 

 
Prebivalište (iz li čnog dokumenta): 
Ulica i broj: ____________________________________________________________________________ 
Mesto: __________________________ Poštanski broj: _______________ Zemlja: ___________________ 
 
Boravište (ako se razlikuje od prebivališta): 
Ulica i broj: _____________________________________________________________________________ 
Mesto: __________________________ Poštanski broj: _______________ Zemlja: ____________________ 
 
Lični dokument: 
Vrsta: ___________________________________                Izdavalac: _____________________________ 
Broj:   ___________________________________               Datum izdavanja: ________________________ 
Mesto izdavanja: __________________________ 
 
Status zaposlenja: 
   •   Zaposlen                         •   Honorarac                       •   Nezaposlen                         •   Penzioner 
   •   Preduzetnik                      •  Samozaposlen                 •   Učenik ili student                 •   Domaćica 
   •   Rukovodilac                     •  Ostalo                 
 
Da li ste u toku poslednjih 12 meseci obavljali fun kciju ili ste bliski saradnik funkcionera, ili ste bili 
bliski saradnik lica koje je obavljalo funkciju (šire objašnjenje dato na kraju upitnika): 
 
   •   Domaćeg funkcionera:                             •   DA                           •   NE 
   •   Stranog funkcionera:                                •   DA                           •   NE 
 
Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, molimo navedite: 
 
Period obavljanja navedene javne funkcije: od _____________ do _____________ 
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Opis navedene javne funkcije: ________________________________________________________ 
 
Vrsta poslovne saradnje sa licem koje je obavljalo navedenu javnu funkciju (ako je to slučaj):  
______________________________________________________________________________________ 
 
Poreklo sredstava ili imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa sa Lizing društvom: 
______________________________________________________________________________________ 
 
Zemlja u kojoj obavljate pretežni deo poslovanja: _ ___________________________________________ 
 
U kakvom su odnosu lice koje koje posluje za ra čun klijenta (zastupnik/punomo ćnik) i klijent: 
     •   Rodbinski odnos                        •   Drugo  
 

 
 Potpisom ovog upitnika potvrđujem da su navedeni podaci tačni i ovlašćujem Lizing društvo da proveri njihovu 

istinitost. 
Takođe se obavezujem da bez odlaganja obavestim Lizing društvo o svakoj promeni datih podataka. 
Potvrđujem da me je Lizing društvo upoznalo:  
da je obrada podataka o ličnosti navedenih u ovom upitniku zasnovana na zakonu; 

 sa mojim pravima i obavezama Lizing društva u vezi sa obradom navedenih podataka – uvidom u „Obaveštenje 
o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti“; sa mogućnošću da detalje navedene obrade proverim u 
Centralnom registru zbirki podataka o ličnostiPoverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o 
ličnosti, na internet adresi: http://registar.poverenik.rs,  

______________________________ _________________________________ 
Mesto i datum                Potpis klijenta/ovlašćenog lica 
 
 

Zaposleni u Lizing društvu: 

Ime i prezime: _________________________________________________________________ 

Organizacioni deo: _________________________________________________________________ 

 

 ______________________________                                  _________________________________ 
             Mesto i datum                                                                                          Potpis zaposlenog 
        

 
DODATNE INFORMACIJE: 
 
„Strani funkcioner“ ili „PEP“:  fizičko lice koje obavlja ili je u poslednjoj godini obavljalo javnu funkciju u 
stranoj državi ili u međunarodnoj organizaciji, i to funkciju: 
 
a) šefa države i/ili vlade, člana vlade i njegovog zamenika odnosno pomoćnika; 
b) izabranog predstavnika zakonodavnog tela; 
c) sudije Vrhovnog i Ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv 
čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek; 
d) člana Računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i Saveta Centralne banke; 
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e) ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga; 
f) člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države. 
 
„Bliski saradnik stranog funkcionera“: fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili 
uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa stranim funkcionerom. 
 
„Bliski srodnik stranog funkcionera“: bračni ili vanbračni partner stranog funkcionera, njegovi/njeni roditelji, 
braća i sestre, deca i njihovi bračni ili vanbračni partner.
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