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У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Сл. 
гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020) и Смерницама за процену ризика од 
прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на 
срећу у играчницама и игре на срећу преко средстава електронске комуникације за 
обвезнике у надлежности Управе за игре на срећу, Државна лутрија Србије д.о.о. 
Београд (у даљем тексту ДЛС) као обавезник је дужна да у поступку успостављања 
пословног односа прибави следеће информације у вези са странком која је 
функционер: 
 
 

ИЗЈАВА О ФУНКЦИОНЕРУ 
 
 

1. Изјашњење о томе да ли сте функционер1: 
☐ Да         ☐ Не  
 

2. Наведите коју функцију обављате или сте обављали у последње 4 године и у 
ком периоду: 
_________________________________________________________________ 
 

3. Изјашњење о томе да ли сте члан уже породице функционера2: 
☐ Да                   ☐ Не  
 

4. Уколико сте члан уже породице функционера, наведите у ком сте сродству и 
са којим функционером (име, презиме и функција функционера): 
_________________________________________________________________ 
 

5. Изјашњење о томе да ли сте ближи сарадник функционера3: 
☐ Да                   ☐ Не  
 

6. Уколико сте ближи сарадник функционера, наведите у каквом сте пословном 
односу и са којим функционером (име, презиме и функција функционера): 
_________________________________________________________________ 
 

1 Функционер је лице дефинисано чланом 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма: 
- Функционер Републике Србије је физичко лице које је у последње четири године обављало или обавља 

следеће високе јавне функције у земљи: председник државе; председник Владе; министар; државни секретар; 
посебни саветник министра; помоћник министра; секретар министарства; директор органа у саставу 
министарства и његови помоћници; директор посебне организације, као и његов заменик и његови помоћници; 
народни посланик; судија Врховног касационог суда, Привредног апелационог суда и Уставног суда; председник, 
потпредседник и члан савета Државне ревизорске институције; гувернер, вицегувернер и члан Савета гувернера 
Народне банке Србије; лице на високом положају у дипломатско – конзуларним представништвима (амбасадор, 
генерални конзул, отправник послова); члан органа управљања у јавном предузећу или привредном друштву у 
већинском власништву државе; члан органа управљања политичке странке; 

- Функционер друге државе је физичко лице које је у последње четири године обављало или обавља високу 
јавну функцију у другој држави и то: шеф државе и/или владе, члан владе и његов заменик; изабрани 
представник законодавног тела; судија врховног суда и уставног суда или другог судског органа на високом 
нивоу, против чије пресуде, осим у изузетним случајевима није могуће користити редован или ванредни правни 
лек; члан рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и чланови органа управљања централне 
банке; амбасадор, отправник послова и високи официр оружаних снага; члан управног и надзорног одбора 
органа правног лица које је у већинском власништву стране државе; члан органа управљања политичке странке; 

- Функционер међународне организације је физичко лице које је у последње четири године обављало или 
обавља високу јавну функцију у међународној организацији као што је: директор, заменик директора, члан 
органа управљања или је вршило односно врши другу еквивалентну функцију у међународној организацији. 
 

2Чланови уже породице функционера су брачни или ванбрачни партнер, родитељи, браћа и сестре, деца, усвојена 
деца и пасторчад и њихови брачни или ванбрачни партнери. 
 
3Ближи сарадник функционера је физичко лице које остварује заједничку добит из имовине или успостављања 
пословног односа или има било које друге блиске пословне односе са функционером. 
 
Обавезе из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма које се односе на функционера примењују се и 
на члана уже породице функционера, као и на ближег сарадника функционера. 
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7. Уколико сте се изјаснили као функционер, члан уже породице функционера 
или ближи сарадник функционера у складу са чланом 38. Закона о спречавању 
прања новца и финансирања тероризма, наведите податке о целокупној 
имовини коју поседујете: 
_________________________________________________________________ 
 

8. Наведите сврху и намену успостављања пословног односа: 
_________________________________________________________________ 
 

9. Наведите порекло имовине која јесте или ће бити предмет пословног односа / 
трансакције (плата/пензија, штедња, купопродаја непокретности, наследство, 
поклон, остало): 
_________________________________________________________________ 
 

Сагласан сам да у сврху провере истинитости података добијених изјавом, ДЛС као 
обвезник Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, може да 
провери податке на основу увида у јавне или друге доступне евиденције података. 
Обавезујем се да ћу обавестити ДЛС у року од 3 дана, у случају било какве промене 
која је у вези са статусом функционера, односно уколико у току трајања пословне 
сарадње са ДЛС постанем функционер, члан уже породице функционера или ближи 
сарадник функционера. 
 
 
Име и презиме странке     Датум и место рођења  

_________________________________       _________________________________ 

Пребивалиште 

______________________________________________________________________ 

ЈМБГ странке      Број личне карте / Пасоша 

_________________________________      _________________________________ 

Назив издаваоца, место и датум издавања личне карте / пасоша 

______________________________________________________________________ 

Место и датум     Потпис странке 

______________________________      ______________________________ 

 


