На основу члана 75. став 3.
гласник РС», број 84/04),
Министар финансија доноси

Закона о играма на срећу («Службени

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОБИЈАЊЕ
ОДОБРЕЊА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања испуњености
услова за добијање одобрења за приређивање игара на срећу - клађење.
Члан 2.
Уз захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу клађење, правно лице - подносилац захтева доставља документацију из члана
75. став 1. Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», број 84/04 - у
даљем тексту: Закон).
Члан 3.
Уз захтев из члана 2. овог правилника, који се подноси Управи за игре на
срећу у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа), поред
решења о упису у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 2) Закона),
прилаже се регистарски уложак са регистарским листовима од броја 1 до броја
7, укључујући и статусне промене које су настале до момента подношења
захтева.
Члан 4.
Као доказ о праву својине или праву коришћења одговарајућих
просторија у којима ће се приређивати посебне игре на срећу - клађење,
подносилац захтева прилаже уговор, акт надлежног органа или други акт о
праву својине или праву коришћења тих просторија.
Подносилац захтева наводи и тачан број уплатних - исплатних места
(шалтерско место за пријем уплата и вршење исплата), по сваком објекту,
односно просторији из става 1. овог члана.
Члан 5.
Подносилац захтева наводи тачну адресу на којој ће се уплатна места
налазити, као и њихову удаљеност од образовних установа (основних и средњих
школа).

Као доказ да се објекат у коме се приређују игре на срећу - клађење, не
налази на мањој удаљености од 150 метара од образовних установа (основних и
средњих школа), подноси се изјава потписана од одговорног лица у правном
лицу које подноси захтев за добијање одобрења.
Члан 6.
Издавање потврде надлежног државног органа о неосуђиваности за
одређена кривична дела (члан 75. став 1. тачка 7) Закона) може захтевати и
Управа по службеној дужности.
Потврда о обављеној контроли и испуњености информатичких услова
(члан 75. став 1. тачка 8) Закона), прибавља се у складу са чланом 82. Закона.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије».
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