
POJAŠNJENJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE 
 
 

 Sukladno članku 24. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 
41/14, 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) i tekstu raspisanih javnih natječaja za davanje prava 
priređivanja igara na sreću propisano je da se uz prijavu na predmetni natječaj obavezno prilaže 
natječajna dokumentacija, a za koju vam u nastavku dajemo kratko objašnjenje pojedinih točaka. 
 
Uz pisanu prijavu ponuditelji su dužni priložiti: 

 
1. podatke o tvrtki i sjedištu društva – dostavljaju se podaci o nazivu društva, sjedištu društva  

(trgovačko društvo mora imati sjedište u Republici Hrvatskoj) i OIB-u; 
2. izvadak o djelatnosti društva upisanoj u sudski registar, s dokazom o osiguranom temeljnom 

kapitalu i podrijetlu sredstava za pokriće temeljnog kapitala (prilaže se izvornik ili ovjerena 
preslika, koji ne smiju biti stariji od 30 dana) – društvo ponuditelj mora imati upisanu djelatnost 
priređivanja igara na sreću ili djelatnost za priređivanje određene vrste igara na sreću za koju je 
javni natječaj raspisan. Iz izvatka iz sudskog registra mora biti vidljiv podatak o nazivu društva, 
sjedištu društva, temeljnom kapitalu propisanom Zakonom (ukoliko se na natječaj javlja društvo 
koje već ima pravo priređivanja jedne vrste igara na sreću, sukladno Zakonu, mora imati upisan i 
temeljni kapital za priređivanje igre na sreću za koju je natječaj raspisan), direktorima 
društva/osobama ovlaštenim za zastupanje, te podatak o osnivaču/članu društva (iz izvatka koji 
ne smije biti stariji od 30 dana, mora biti vidljiv podatak o važećem osnivaču/članu društva). Kao 
dokaz o podrijetlu sredstava za pokriće temeljnog kapitala društvo ponuditelj prilaže izjavu 
direktora društva koja mora sadržavati podatak o izvoru sredstava kojim je pokriven temeljni 
kapital te način stjecanja sredstva za pokriće istoga. Izjava mora biti potpisana od strane direktora 
društva i ovjerena žigom društva. Uz izjavu je potrebno priložiti i dokument koji je relevantan 
dokaz o podrijetlu sredstava za pokriće temeljnog kapitala; 

3. osnivački akt društva (izvornik ili ovjerena preslika) – prilaže se zadnji osnivački akt (izjava o 
osnivanju društva, društveni ugovor ili statut);  

4. popis vlasnika udjela odnosno dionica za ponuditelja – pravnu osobu, s punim imenima i 
adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta te s ukupnim nominalnim iznosima udjela 
odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu te pravne osobe (prilaže se izvornik ili 
ovjerena preslika, koji ne smiju biti stariji od 30 dana) – društvo ponuditelj prilaže izjavu direktora 
društva iz koje su razvidni traženi podaci za ponuditelja – pravnu osobu, potpisanu od strane 
direktora društva i ovjerenu žigom društva ili potvrdu iz trgovačkog suda iz koje su vidljivi traženi 
podaci; 

5. izvadak iz sudskog registra ako je riječ o pravnoj osobi osnivaču društva odnosno iz drugoga 
odgovarajućeg javnog registra ako je osnivač strana pravna osoba, te popis vlasnika udjela 
odnosno dionica, s punim imenima i adresama prebivališta i/ili tvrtkama i adresama sjedišta te s 
ukupnim nominalnim iznosima udjela odnosno dionica i postotnim udjelom u temeljnom kapitalu 
osnivača pravne osobe (prilaže se izvornik ili ovjerena preslika, koji ne smiju biti stariji od 30 dana) 
– društvo ponuditelj dostavlja izvadak iz sudskog registra ako je njegov osnivač pravna osoba 
odnosno iz drugoga odgovarajućeg javnog registra ako je osnivač strana pravna osoba. Također, 
potrebno je dostaviti izjavu direktora društva sa traženim podacima o ukupnim nominalnim 
iznosima udjela/dionica, potpisanu od strane direktora društva i ovjerenu žigom društva ili izvadak 
iz trgovačkog suda (ili drugog javnog registra ako je osnivač strana pravna osoba) iz kojeg su 
vidljivi traženi podaci; 

6. ako je riječ o fizičkoj osobi osnivaču društva, izvornik ili ovjerenu presliku identifikacijske isprave iz 
koje su vidljivi podaci o imenu, prezimenu, prebivalištu, datumu i mjestu rođenja (izvornik ili 
ovjerena preslika identifikacijske isprave koja ne smije biti starija od 30 dana);  

7. podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe (prilaže se izvornik ili ovjerena preslika, koji ne smiju 
biti stariji od 30 dana) – društvo ponuditelj prilaže izjavu o stvarnom vlasniku ovjerenu žigom 
društva i potpisanu od strane direktora društva, ili ovjerenu izjavu stvarnog vlasnika pravne osobe. 
Izjava mora sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime, državu prebivališta, dan, mjesec i godinu 
rođenja, identifikacijski broj ili podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu važenja 
identifikacijske isprave, državljanstvo stvarnog vlasnika i podatke o prirodi i opsegu stvarnog 
vlasništva. Prilaže se i ovjerena preslika identifikacijske isprave stvarnog vlasnika. Odredbama 
članka 4. točke 17. Zakona propisano je da je stvarni vlasnik fizička osoba koja je konačni vlasnik 
priređivača ili koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom. Stvarnim vlasnikom 
smatra se i fizička osoba koja ima kontrolu nad dovoljnim postotkom dionica ili glasova u toj 



pravnoj osobi (a zadovoljavanjem tog uvjeta smatra se postotak od 25% plus jedna dionica), 
odnosno fizička osoba koja na drugi način kontrolira upravu pravne osobe; 

8. dokaz da se protiv ovlaštenih osoba (direktora, osnivača društva, članova nadzornog odbora) ne 
vodi kazneni postupak (dokument mora biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, koji ne smiju biti stariji 
od 30 dana na dan slanja ponude). Strani državljani prilažu odgovarajuću potvrdu države čiji su 
državljani i potvrdu izdanu od države na čijem su području boravili posljednje dvije godine prije 
dana podnošenja ponude na natječaj – prilaže se dokaz za direktora društva, za osnivača društva 
ako je osnivač društva fizička osoba, te za članove nadzornog odbora; 

9. dokaz da društvo i osnivač, ako je osnivač strana pravna ili fizička osoba ispunjavaju, porezna i  
druga javna davanja, a koji ne smije biti stariji od 30 dana na dan slanja ponude. Dokaz daje 
država u kojoj ima sjedište ili prebivalište - prilaže se potvrda Porezne uprave za društvo 
ponuditelja sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a za osnivača, ako je osnivač 
strana pravna (navedena pod točkom 5. pojašnjenja natječajne dokumentacije) ili fizička osoba 
prilaže se potvrda odgovarajućeg nadležnog tijela i/ili ovjereni prijevod izdane potvrde prema 
sjedištu ili prebivalištu istih; 

10. poslovni plan društva za trogodišnje razdoblje, koji sadrži podatke o prihodima, rashodima, dobiti,  
       broju zaposlenih, naknadi, vrsti i opsegu igara – dostavlja se plan društva za razdoblje od 2019.- 
       2021. sa traženim podacima, ovjeren žigom društva i potpisan od strane direktora društva; 
11.  dokaz da protiv društva ponuditelja nije pokrenut stečajni postupak i da se ne nalazi u postupku  
       likvidacije (izvornik ili ovjerena preslika potvrde izdane od nadležnog trgovačkog suda) – dostavlja 
       se potvrda koja ne smije biti starija od 30 dana na dan slanja ponude. 
 
Napominjemo da je svu propisanu natječajnu dokumentaciju (predanu u originalu ili ovjerenim 
preslikama), a koja se odnosi na strane državljane ili strane pravne osobe, potrebno priložiti i na 
hrvatskom jeziku odnosno prevedenu i ovjerenu od strane sudskog tumača za strani jezik. 
 
 
 


