МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу

НАЗИВ подносиоца захтева:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА подносиоца захтева:
ПИБ подносиоца захтева:

Саве Машковића бр. 3-5
11000 Београд

ЗАХТЕВ
за добијање одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима
за ____ аутомата
Уз захтев подносимо следећу документацију:
1. решење о упису у одговарајући регистар– Извод из Агенције за привредне
регистре Републике Србије;
2. оснивачки акт;
3. финансијски извештај за претходну годину у односу на годину подношења
захтева (осим за правна лица која су основана у текућој години);
4. доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата и
доказ о старости аутомата који се први пут стављају у употребу;
5. доказ о поседовању најмање 100аутомата на територији Републике Србије;
6. доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим
просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима;
7. доказ да се улаз у просторије у којима ће се приређивати посебне игре на срећу
на аутоматима не налази на удаљености мањој од 200м од најближе ивице
зграде образовних установа (основних и средњих школа);
8. потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица
подносиоца захтева, као и лице које у смислу закона којим се уређује област
опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са
подносиоцем захтева за добијање одобрења, односно његовим оснивачем или
чланом није осуђиван за кривична дела предвиђена актом Владе, а у периоду од
пет година који претходи подношењу захтева;
9. правила приређивања посебнихигра на срећу на аутоматима;
10. доказ о уплати републичке администативне таксе за захтев и решење.
Лице за контакт:
Контакт телефон:
E- mail:
У __________________
Дана ______________ год.
________________________________
Потпис овлашћеног лица

СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМАТА
Спецификација аутомата по серијским бројевима, типу и локацији:

1. Ставља се у употребу ____ аутомата:
ИД број
аутомата

Серијски број
аутомата

Тип аутомата

Општина

Адреса

Општина

Адреса

Општина

Адреса

2. Повлачи се из употребе ____ аутомата:
ИД број
аутомата

Серијски број
аутомата

Тип аутомата

3. Промена локације за ____ аутомата:
ИД број
аутомата

Серијски број
аутомата

Тип аутомата

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА УПРАВА
Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу
Саве машковића бр.3-5
11000 Београд
НАЗИВ подносиоца захтева:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА подносиоца захтева:
ПИБ подносиоца захтева:

ЗАХТЕВ

за одобрење промене у приређивању посебних игара на срећу на аутоматима
За _____________________________________________________________________
(стављање аутомата у упо требу, промена локације или повлачење ау томата из упо требе)

Уз захтев подносимо следећу документацију:
1. спецификацију аутомата по серијским бројевима, типу и локацији;
2. доказ о власништву или закупу аутомата;
3. доказ о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата;
4. доказ да се улаз у прострије у којима ће се приређивати посебне игре на срећу
на аутоматима не налази наудаљености мањој од 200м од најближе ивице
зграде образовних установа (основне и средње школе) – Уверење Републичког
геодетског завода;
5. доказ о правном основу коришћења просторија у којима ће се приређивати
посебне игре на срећу на аутоматима;
6. доказ о поседовању наменског депозита или банкарске гаранције (за увећање
броја аутомата);
7. доказ о уплати републичке административне таксе за захтев и решење.
Лице за контакт:
Контакт телефон:
E- mail:
У __________________
Дана ______________ год.
________________________________
Потпис овлашћеног лица

СПЕЦИФИКАЦИЈА АУТОМАТА
Спецификација аутомата по серијским бројевима, типу и локацији:

4. Ставља се у употребу ____ аутомата:
ИД број
аутомата

Серијски број
аутомата

Тип аутомата

Општина

Адреса

Општина

Адреса

Општина

Адреса

5. Повлачи се из употребе ____ аутомата:
ИД број
аутомата

Серијски број
аутомата

Тип аутомата

6. Промена локације за ____ аутомата:
ИД број
аутомата

Серијски број
аутомата

Тип аутомата

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу
Саве Машковића бр. 3-5
11000 Београд

НАЗИВ подносиоца захтева:
СЕДИШТЕ И АДРЕСА подносиоца захтева:
ПИБ подносиоца захтева:

ЗАХТЕВ
за издавање идентификационих бројева за аутомате
Уз пријаву подносимо следећу документацију:
1. доказ о власништву или закупу аутомата;
2. доказ о старости аутомата који се стављају у употребу први пут;
3. доказ о правном основу кори шћења просторија у којима ће се приређивати
посебне игре на срећу на аутоматима;
4. доказ да се улаз у просторије у којима ће се приређивати посебне игре на срећу
на аутоматима не налази на удаљености мањој од 200м од најближе ивице зграде
образовних установа (основних и средњих школа) – Уверење Републичког
геодетског завода.

Лице за контакт:
Контакт телефон:
E- mail:
У __________________
Дана ______________ год.
________________________________
Потпис овлашћеног лица

