
 

 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ 

ПОСРЕДНИК 
 

БЕОГРАД  

                                                      Кнеза Милоша 20 

 

 

ЗАХТЕВ 

за добијање сагласности за обављање послова информационог посредника 

 

 

На основу Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС”, бр. 44/21 и 

129/21) и Уредбе о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање 

послова информационог посредника („Сл. гласник РС”, бр. 69/21 и 132/21) 

 

 

 

НАЗИВ подносиоца  захтева: 

 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА подносиоца  захтева: 

 

Порески идентификациони број (ПИБ) подносиоца захтева: 

Матични број (МБ ) подносиоца захтева: 

 

 
Уз захтев подносимо следећу документацију: 

 

1. Оснивачки акт и решење Агенције за привредне регистре; 

 

2. Уверење о измиреним пореским обавезама – доказ да на дан подношења захтева нема 

доспеле, а неплаћене обавезе за јавне приходе по основу обављања делатности, које утврђује 

Пореска управа; 

 

3. Уверење Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности – доказ да правно лице нема 

законског или осталог заступника који је правноснажно осуђен за кривично дело против 

имовине, привреде, безбедности рачунарских података, државних органа, правног 

саобраћаја и против службене дужности, које утврђује Министарство унутрашњих послова; 

 

4. Уверење суда о неосуђиваности правног лица – доказ да правно лице није правноснажно 

осуђено за кривично дело; 

 

5. Изјава да подносилац примењује мере заштите које се односе на оператора ИКТ система од 

посебног значаја;  

 

6. Акт о безбедности ИКТ система од посебног значаја у складу са прописима којима се уређује 

информациона безбедност;  

 

7. Акт о општим условима пружања услуга; 

 

8. Акт о интерним правилима пружања услуга информационог посредника, која обавезно 

обухватају начин чувања података у оквиру система електронских фактура и у којем је место 

чувања тих података одређено у Републици Србији. 



 

 

 

Министарство финансија по службеној дужности прибавља податак да ли је подносиоцу захтева 

раније одузета сагласност за обављање послова информационог посредника.  

 

 

Изјављујем да ћу у овом поступку сам прибавити и доставити доказе наведене под тач. 1 , 2, 3 и 4. 

 

 

ДА        НЕ  
         (обележити одговор) 

 

 
Напомена: уколико изостане изјава подносиоца да ће сам прибавити и доставити доказе под тач. 1, 

2, 3 и 4, Министарство финансија по службеној дужности прибавља податке из службених 

евиденција. 

 

 Под потпуном одговорношћу потврђујем да су дати подаци и документа веродостојни и тачни. 

 

Сагласан сам да Министарство финансија за потребе поступка може да изврши увид, прибави и 

обради личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања, сагласно Закону о заштити података о личности („Службени гласник РС”, 

број 87/18). 

 

 

 

 

Лице за контакт: 

Контакт телефон: 

E-mail: 

У 

Дана                      год.  ________________________ 

 

Потпис овлашћеног  лица 
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