
Образац ПУЈП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основни 

подаци о 

подносиоцу 

пријаве 

Назив правног лица  

 

 

Седиште 

Град/место  

Општина  

Адреса  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

Шифра делатности  

ПИБ  

Матични број  

Регистрована претежна делатност  

Подаци о овлашћеним представницима  

 

Овлашћени представник 

Име и презиме  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

 

Овлашћени представник 

Име и презиме  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

 

Овлашћени представник 

Име и презиме  

Телефон  

Телефакс  

E-mail  

Подаци о оснивачима правног лица: 

Редни 

број 

Назив Седиште/ 

пребавалиште 

Матични/ 

јединствени 

број 

Удео у 

власничкој 

структури 

     

     

     

     

Документација која се прилаже уз образац: Издавалац доказа: 

1) решење о упису правног лица у одговарајући регистар, са прилогом о 

висини основног капитала;  

 

2) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са 

прописима о Централној евиденцији стварних власника; 

 

3) оснивачки акт правног лица;  

4) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да поседује 

учешће у најмање једној играчници; 

 

5) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да приређује 

игре на срећу у играчницама најмање пет година; 

 

6) пословни план правног лица за период од најмање три године;  

7) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји 

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, као и његови финансијски извештаји за период од датума 

последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно 

претходи полугодишту у којем се захтев подноси; 

 

 

8) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац 

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

именовано лице није осуђен на новчану казну, ако је правно лице, односно 

на казну затвора, ако је физичко лице, за кривично дело у Републици 

 



Србији или страној држави, односно да није теже повредило или поновило 

повреду прописа којима се уређује спречавање прања новца и 

финансирања 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; 

9) ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о 

неосуђиваности из тачке 8), лица из тачке 8) могу доставити и изјаву дату 

под материјалном и кривичном одговорношћу да нису осуђивани, као и да 

нису чланови организоване криминалне групе. Управа може у било ком 

тренутку затражити од лица из тачке 8) или од надлежног органа да 

достави доказ о неосуђиваности; 

 

10) понуда износа накнаде за дозволу, која не може бити мања од 500.000 

евра на дан подношења пријаве; 

 

 

11) банкарска гаранција на износ накнаде за дозволу из тачке 10);    

12) правила игара на срећу које ће се приређивати.  

Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности  

Изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити документа из члана 10. став 1. тач. 1), 2), 3), 7) 

Уредбе о ближим условима, начину и поступку за издавање дозволе за приређивање посебних игара на 

срећу у играчницама. 

Навести документа која ће подносилац пријаве прибавити сам.  

 

 

 

 

 

 

 

Изјава о испуњености услова јавног позива, уз навођење издаваоца доказа о испуњености услова 

из члана 39. став 3. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 7) Закона о играма на срећу, навођење података о интернет 

адреси базе података и свих потребних идентификационих података 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подносилац пријаве 

__________________ 


