
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 
 

Омладинских бригада бр. 1  
11070 Нови Београд 

НАЗИВ подносиоца захтева: 

______________________________________ 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА подносиоца захтева: 

______________________________________ 

ПИБ подносиоца захтева:________________ 

МБ   подносиоца захтева:________________ 

 

ЗАХТЕВ  
за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава  

електронске комуникације  
за ______________________________________________________________  

(врста игре на срећу) 

 

Уз захтев подносимо следећу документацију: 

 

1. Решење о упису у одговарајући регистар – Извод из Агенције за привредне регистре 

Републике Србије са прилогом о висини основног капитала;  

2. Оснивачки акт; 

3. Докази о власничкој структури до стварног власника у складу са прописима о Централној 
евиденцији стварних власника; 

4. Биланс стања и биланс успеха за претходну годину; 

5. Извештај о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су 

исти предмет ревизије) за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор у 
складу с прописима земље порекла члана, односно оснивача; 

6. Финансијски извештај за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја 

полугодишта које непосредно претходи полугодишту у коме се захтев подноси; 

7. Елаборат о спречавању нежељеног утицаја игара на срећу преко средстава електронске 

комуникације на учеснике у играма на срећу; 

8. Један од следећих докумената: уговор или акт надлежног органа или други акт о праву 

својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама у којима ће се налазити 

опрема за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације; 
9. Уверење о испуњености информатичких карактеристика опреме за приређивање посебних 

игара на срећу преко средстава електронске комуникације; 

10. Правила посебних игара на срећу које ће се приређивати преко средстава електронске 
комуникације; 

11. Уверење Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности на казну затвора, за 

кривично дело у Републици Србији или страној држави за физичко лице - оснивача, 
односно власника, стварног власника, сарадника и именовано лице у правном лицу; 

12. Уверење Привредног суда о неосуђиваности да физичко лице није теже повредило или 

поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање 
тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених 

делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање 

игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене 
послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара 



на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да 
врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање 

игара на срећу за оснивача, односно власника, стварног власника, сарадника и именовано 

лице у правном лицу; 
13. Уверење Привредног суда о неосуђиваности да правно лице није теже повредило или 

поновило повреду прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирање 

тероризма у периоду трајања изречене заштитне мере забране вршења одређених 
делатности које представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање 

игара на срећу или трајања заштитне мере забране одговорном лицу да врши одређене 

послове који представљају претежну делатност привредног друштва за приређивање игара 
на срећу, односно у периоду трајања изречене заштитне мере забране одговорном лицу да 

врши одређене дужности код привредног друштва чија је претежна делатност приређивање 

игара на срећу за подносиоца захтева, оснивача, односно власника, стварног власника, 
сарадника и именовано лице у правном лицу; 

14. Уверење Основног суда за правно лице којим се потврђује да подносилац захтева, његов 

оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, именовано лице није осуђен на 
новчану казну, ако је правно лице, за кривично дело у Републици Србији или страној 

држави; 

15. Уверење Вишег суда - Посебно одељење за сузбијање корупције којим се потврђује да 
подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, 

именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, за кривично дело у 

Републици Србији или страној држави; 
16. Уверење Вишег суда - Посебно одељење за организовани криминал којим се потврђује да 

подносилац захтева, његов оснивач, односно власник, стварни власник, сарадник, 

именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, за кривично дело у 
Републици Србији или страној држави; 

17. Изјава именованог лица правног лица подносиоца захтева (законски заступник друштва 

или члан органа управљања друштва у смислу прописа о привредним друштвима) о 
постојању удела, стварног власништва и права одлучивања у другом правном лицу; 

18. Доказ о уплати републичке административне таксе за захтев (уплатница); 

19. Доказ о уплати републичке административне таксе за решење (уплатница). 

Напомена: Уколико правна, односно физичка лица за која се подносе докази из тач. 11.-

16. (изузев подносиоца захтева) немају седиште на територији Републике Србије, односно 

држављанство Републике Србије, потребно је доставити адекватан доказ, односно акт 

издат од стране надлежног органа државе у којој се налази седиште правног лица, односно 

чије држављанство има физичко лице.  

Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција и подносилац 

захтева није у обавези да достави документ под тач. 1, 2, 3. и 4,  изузев ако изричито изјави да ће 

те податке прибавити сам. 

 Изјављујем да ћу у овом поступку сам прибавити и доставити доказе наведене под тач. 1, 

2, 3. и 4. 
 

                 ДА/НЕ (заокружити одговор)  
 
 
Лице за контакт: 

Контакт телефон: 
E-mail: 

У __________________ 

Дана ______________ год. ________________________  
          Потпис овлашћеног лица 


