ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тач. 2, 6. и
16. Устава Републике Србије, којим је прописано да Република Србија уређује и
обезбеђује, између осталог, остваривање и заштиту слобода и права грађана; уставност и
законитост; поступак пред судовима и другим државним органима; одговорност и
санкције за повреду слобода и права грађана утврђених Уставом и за повреду закона,
других прописа и општих аката; амнестије и помиловања за кривична дела; јединствено
тржиште; правни положај привредних субјеката; систем обављања појединих привредних
и других делатности; робне резерве; монетарни, банкарски, девизни и царински систем;
економске односе са иностранством; систем крдитних односа са иностранством; порески
систем, као и организацију, надлежност и рад републичких органа.
II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ЊИМЕ ЖЕЛЕ
ОСТВАРИТИ
1) Анализа садашњег стања
Закон о играма на срећу донет је 2011. године и објављен у Службеном гласнику
РС'', број 88/11, док су Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и
пореској администрацији објављеним у Службеном гласнику РС, број 93/12 брисане
одредбе од чл. 119-123. и одредбе чл. од 125-129. Закона о играма на срећу.
Основни текст који је у примени од 02. децембра 2011. године није уредио све
битне елементе који регулишу и примену електронског надзора у области игара на срећу,
како у делу основних решења која се тичу информационих технологија, тако и у делу
дефинисања прелазног режима за приређиваче посебних игара на срећу на аутоматима и
приређиваче посебних игара на срећу – клађење који су отпочели са приређивањем пре
доношења тог закона. Осим тога уочена је потреба да се иновирају постојећа решења која
се тичу друштвене одговорности приређивача у делу превенције болести зависности код
учесника у играма на срећу, као и да се изврше потребна прецизирања појединих одредаба
Закона о играма на срећу чија је примена довела до недоумица у пракси или су се исте
показале недовољно ефикасним.
Приређивање игара на срећу, у нашој земљи, представља делатност од општег
интереса која се огледа у избегавању ризика од криминала, заштите од обмана и
отклањање негативних дејстава која имају игре на срећу. Такође се из ове делатности
обезбеђују наменска средства која се користе за финансирање Црвеног крста Србије,
организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ унапређење
социјално-економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом и других лица у
стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и омладине, локалне
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самоуправе и лечења ретких болести. Узевши све то у обзир наметнула се потреба да се
кроз Измене и допуне Закона о играма на срећу створе услови за повећање прихода по
основу накнада од приређивања свих врста игара на срећу и уређењу тржишта. Наиме,
увођењем ефикасног електронског надзора тежи се смањењу сиве економије јер се
увидело да досадашња законска решења не онемогућавају брзу и економичну примену
умрежавања и надзора приређивача, док се предложеним изменама и допунама уводи
савременији, ефикаснији и економичнији поступак који је могуће успешније применити у
пракси, што је у интересу и легалних приређивача и државе.
2) Проблеми које Закон решава
Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу омогућиће се
реалан и прецизан надзор над прометом код приређивача игара на срећу чиме ће се
омогућити ефикасан и редован прилив од јавних прихода – накнада од игара на срећу,
посебно накнада за приређивање игара на срећу. Ефикаснијом контролом промета
смањиће се степен ризика од могућих злоупотреба, превара, прања новца и других
криминалних активности које прате ову област. Проблем реалног електронског надзора
над оствареним прометом приређивача превазићиће се умрежавањем информационих
система приређивача на сервер Управе.
Управа би увођењем перманентног електронског надзора била у могућности да:
- континуирано прати промет, као и начин утврђивања основице за обрачун
накнада, обрачун висине накнада и плаћања накнада за игре на срећу;
- врши надзорнад свим локацијама, сваког легалног приређивача на којима исти
приређује игре на срећу.
- умрежи све аутомате за игре на срећу и сва уплатно-исплатна места кладионица;
Претходни услов за ефикаснији рад Управе и успешну примену законских одредби
је рад лабораторије оспособљене кадровски и технолошки да врши:
- контролу испуњености информатичких карактеристика аутомата и
карактеристика информационог система за приређивање посебних игара на срећу на
аутоматима и посебних игара на срећу – клађење коју би вршила лабораторија овлашћена
од стране министра финансија, без чијих уверења правно лице не би могло да добије
одобрење за приређивање истих;
- контролу испуњености карактеристика информационог система приређивача
игара на срећу преко средстава електронске комуникације (такозване on-line игре на
срећу), коју би такође вршила лабораторија овлашћена од стране министра финансија, без
чијих уверења правног лице не би могло да добије одобрење за приређивање истих.
Наведене активности олакшале би теренску контролу, односно значајно би
унапредиле risk managment и учиниле транспарентним и доступним информације
играчима о томе који приређивачи имају одобрење за обављање делатности, уз
истовремено омогућавање приступа подацима о приређивачима другим државним
органима који врше контролу на терену.
Очекује се да ће применом измена и допуна Закона доћи до раста прихода од игара
на срећу, с обзиром на чињеницу да ће бити отпочето приређивање преко средстава
електронске комуникације, а да тренутно немамо ниједно правно лице са одобрењем за
приређивање истих. Такође би се омогућила примена законских одредби које налажу
плаћање накнада за приређивање за игре на срећу у релативним износима од 5% или 15%
2

у зависности од врсте игара на срећу, а које без електронског надзора Управа не може да
контролише.
3) Циљеви који се постижу доношењем новог закона
Доношењем измена и допуна Закона о играма на срећу и пратећих подзаконских
аката између осталог омогућило би се:
- уређење тржишта игара на срећу;
- елиминисање неовлашћеног организовања свих врста игара на срећу;
- сузбијање сиве економије у овој области;
- подстицање здраве тржишне конкуренције;
- квалитетнији развој области игара на срећу;
- стварање услова за одговорно приређивање;
- даљи раст прихода буџета Републике Србије по основу накнада од игара на срећу;
- успостављање боље сарадње са осталим државним органима;
- ефикаснији надзор и контрола над приређивањем игара на срећу.
III ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ИНСТИТУТА
Чланом 1. Предлога закона изменама у члану 2. дефинишу се прецизније игре које
не представљају игре на срећу.
Чланом 2. Предлога закона изменама у члану 6. иновирају се постојећа решења која
се тичу друштвене одговорности приређивача у делу превенције болести зависности код
учесника у играма на срећу.
Чланом 3. Предлога закона изменама у члану 9. врши се дефинисање појмова који
се употребљавају даље у тексту закона.
Чланом 4. Предлога закона изменама у члану 10. врши се прецизирање и
проширивање забрана које имају за циљ уређење тржишта игара на срећу.
Чланом 5. Предлога закона изменама у члану 11. усклађује се назив државног
органа који обавља послове државне управе у области игара на срећу.
Чланом 6. Предлога закона изменама у члану 15. усклађује се терминологија са
дефиницијама и врши прецизирање догађаја на које учесници у игри могу да се кладе.
Чланом 7. Предлога закона изменама у члану 28. дефинишу се обавезе приређивача
класичних игара на срећу да када се игре одвијају у директном ТВ преносу, извлачење и
утврђивање добитака мора да надгледа трочлана комисија, што подразумева да је
извлачење јавно.
Чланом 8. Предлога закона изменама у члану 41. врши се измена у складу са
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма и иновира постојеће
решење које се тиче друштвено одговорног приређивања.
Чланом 9. Предлога закона изменама у члану 47. дефинише се израда и постављање
налепница од стране овлашћене лабораторије, која омогућава идентификацију столова за
приређивање игара на срећу у играчницама.
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Чланом 10. Предлога закона изменама у члану 48. ограничава се могућност
употребе назива casino/а и казино/а и дефинише да исте могу да користе у називу и да
истичу на објекте, само играчнице чиме се спречава довођење у заблуду играча.
Чланом 11. Предлога закона изменама у члану 50. обавезује се приређивач да након
извршене сваке поправке стола (без ограничања где ће исту обавити) покрене поступак
ванредне контроле код овлашћене лабораторије.
Чланом 12. Предлога закона изменама у члану 63. могућност приређивања
посебних игара на срећу на аутоматима даје се искљчиво власницима аутомата, у циљу
уређења тржишта игара на срећу и ефикасног увођења електронског надзора, као и
пословања у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања
тероризма.
Чланом 13. Предлога закона изменама у члану 65. обавезује се приређивач да
годишње доставља извештаје Управи из којих се види да поштује законску обавезу
одржавања висине капитала у моменту добијања одобрења, током десет година периода
важења истог.
Чланом 14. Предлога закона изменама у члану 66. уређује се рок за достављање
средства обезбеђења за осигурање наплате јавних прихода и обавеза према играчима, који
не спада у услове за добијање одобрења, али представља законску обавезу.
Чланом 15. Предлога закона изменама у члану 67. дефинисане су информатичке
карактеристике аутомата неопходне за умрежавање истих, као и начин подешавања сваког
типа аутомата за исплату играчима најмање 80% од вредности укупних уплата у оквиру
циклуса реализације свих програмираних комбинација предвиђених техничком
спецификацијом произвођача аутомата и правилима игре приређивача и уређено вршење
техничког прегледа: редовног, ванредног као и специјалног – по налогу надлежног
државног органа.
Чланом 16. Предлога закона изменама у члану 68. прописане су по први пут
карактеристике информационог система за приређивање посебних игара на срећу на
аутоматима, компоненте које га чине, као и карактеристике које исти мора да испуњава у
циљу преношења података са сервера приређивача на сервер Управе, као и обавеза
приређивача да испуњеност карактеристика информационог система у употребу
документује уверењима од овлашћене лабораторије.
Чланом 17. Предлога закона изменама у члану 69. ограничава се купопродаја и увоз
аутомата који немају уверење о испуњености техничких карактеристика истих, што
ограничава могућност нелегалне продаје и коришћење нелегалних аутомата, као и
застарелих модела аутомата са механичким бројачем.
Чланом 18. Предлога закона изменама у члану 70. обавезује се приређивач да након
извршене сваке поправке аутомата (без ограничања где ће исту обавити) покрене поступак
ванредне контроле код овлашћене лабораторије.
Чланом 19. Предлога закона изменама у члану 72. врши се измена у складу са
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, иновира постојеће решење
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које се тиче друштвено одговорног приређивања, обавезује се приређивач да има
регистровану делатност за коцкање и клађење, уз ограничење да може да користи
аутомате само ако су у његовом власништву и утврђује се рок од три дана да за све измене
у току важења одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима обавести
Управу. Такође се даје могућност приређивачу да откаже приређивање на свој захтев, под
условом да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.
Чланом 20. Предлога закона изменама у члану 73. дефинише се да се диспозитивом
решења утврђује период важења одобрења у року од десет година, као и да се по истеку
тог рока може поднети захтев за ново одобрење.
Чланом 21. Предлога закона изменама у члану 77. допуњује се одредбама да се
свако повлачење или пресељење аутомата не може извршити без решења Управе којим се
одобрава тражена промена.
Чланом 22. Предлога закона изменама у члану 78. дефинише се израда и
постављање налепница од стране овлашћене лабораторије, која омогућава
идентификацију сваког аутомата за приређивање игара на срећу.
Чланом 23. Предлога закона изменама у члану 80. дефинише се рок плаћања
накнаде за одобрење до петог у месецу за претходни месец, као и за сваки наредни
аутомат који се уводи у употребу у периоду важења одобрења.
Чланом 24. Предлога закона изменама у члану 81. дефинише се рок плаћања
накнаде за приређивање за сваки наредни аутомат који се уводи у употребу у периоду
важења одобрења сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у
месецу за наредни месец у периоду важења одобрења.
Чланом 25. Предлога закона изменама у члану 83. обавезује се приређивач да
годишње доставља извештаје Управи из којих се види да поштује законску обавезу
одржавања висине капитала у моменту добијања одобрења, током десет година периода
важења истог.
Чланом 26. Предлога закона изменама у члану 84. уређује се рок за достављање
средства обезбеђења за осигурање наплате јавних прихода и обавеза према играчима, који
не спада у услове за добијање одобрења, али представља законску обавезу за приређивање
посебних игара на срећу – клађење и везује се за услов за добијање одобрења да мора да
поседује најмање 30 кладионица.
Чланом 27. Предлога закона изменама у члану 85. прописане су по први пут
карактеристике информационог система за приређивање посебних игара на срећу клађење, компоненте које га чине, као и карактеристике које исти мора да испуњава у
циљу преношења података са сервера приређивача на сервер Управе, као и обавеза
приређивача да испуњеност карактеристика информационог система у употребу
документује уверењима од овлашћене лабораторије.
Чланом 28. Предлога закона изменама у члану 87. врши се измена у складу са
Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, иновира постојеће решење
које се тиче друштвено одговорног приређивања, обавезује се приређивач да има
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регистровану делатност за коцкање и клађење, уз обавезу да поседује најмање 30
кладионица и утврђује се рок од три дана да за све измене у току важења одобрења за
приређивање посебних игара на срећу - клађење обавести Управу.
Чланом 29. Предлога закона изменама у члану 88. дефинише се да се диспозитивом
решења утврђује период важења одобрења у року од десет година, као и да се по истеку
тог рока може поднети захтев за ново одобрење.
Чланом 30. Предлога закона изменама у члану 92. дефинише се да је свако
отварање, затварање или промену броја уплатно-исплатних места не сме да изврши без
одобрења Управе, које се доноси решењем чијим се диспозитивом одлучује о захтеваним
променама и утврђује датум настанка промене.
Чланом 31. Предлога закона изменама 93. дефинише се израда и постављање
налепница од стране овлашћене лабораторије, која омогућава идентификацију комплетне
опреме за приређивање посебних игара на срећу – клађење на свим уплатно-исплатним
местима у кладионицама.
Чланом 32. Предлога закона изменама члана 95. дефинише се рок за плаћање
накнада за одобрење до петог у месецу за претходни месец, што важи и за сваку наредну
кладионицу која се отвара у периоду важења одобрења.
Чланом 33. Предлога закона изменама члана 98. обавезује се приређивач да
годишње доставља извештаје Управи којима се доказује да поштује законску обавезу
одржавања висине капитала у моменту добијања одобрења за приређивање игара на срећу
преко средстава електронске комуникације, током десет година периода важења истог.
Чланом 34. Предлога закона изменама члана 99. уређује се рок за достављање
средства обезбеђења за осигурање наплате јавних прихода и обавеза према играчима, који
не спада у услове за добијање одобрења, али представља законску обавезу за приређивање
игара на срећу преко средстава електронске комуникације.
Чланом 35. Предлога закона изменама члана 100. дефинисано је да трошкове
испитивања испуњености информатичких карактеристика код лабораторије сноси
приређивач.
Чланом 36. Предлога закона изменама члана 101. обавезује се приређивач да
достави шифру делатности коцкање и клађење, као и податке о стварном власнику
правног лица у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
Чланом 37. Предлога закона изменама члана 102. дефинише се да се диспозитивом
решења утврђује период важења одобрења у року од десет година, као и да се по истеку
тог рока може поднети захтев за ново одобрење за приређивање игара на срећу преко
средства електронске комуникације.
Чланом 38. Предлога закона изменама члана 106. одређује се рок за плаћање
накнаде за одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске
комуникације до петог у месецу за претходни месец.
Чланом 39. Предлога закона изменама члана 107. обавезује се приређивач игара на
срећу преко средстава електронске комуникације да води евиденцију о оствареном
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промету на основу које се утврђује накнада за приређивање и чиме се олакшава контрола
утврђених и плаћених накнада за приређивање игара на срећу преко средстава
електронске комуникације.
Чланом 40. Предлога закона изменама члана 108. повећава се број наградних игара
у роби и услугама у току календарске године са две на четири, као и трајање сваке
појединачне игре са тридесет на шездесет дана, с обзиром на захтеве и потребе реалног
сектора где им је за промотивне активности потребан дужи период од постојећих 30 дана,
као на чињеницу перманентног пада прихода по основу накнаде од приређивања игара на
срећу у роби и услугама од почетка примене Закона о играма на срећу из 2011. године
којим је било смањено трајање појединачне игре са шездесет на тридесет дана.
Чланом 41. Предлога закона изменама члана 113. одређује се рок за плаћање
накнаде за приређивање наградне игре у роби и услугама који до сада није био прецизно
одређен што је доводило до недоумица у пракси и неефикасне наплате прихода од истих.
Чланом 42. Предлога закона додавањем чланова у члану 115. дефинисано је:
У новом члану 115а да су приређивачи дужни да на основу решења о одобрењу
Управе самоопорезивањем утврде и обрачунавају висину накнада за игре на срећу
прописане одредбама закона чиме се отклања проблем који се јавио у дугогодишњој
пракси у погледу надлежности за утврђивање накнада од игара на срећу, што је доводило
до неефикасности у контроли утврђених и плаћених накнада.
У новом члану 115б извршено је правно-техничко прецизирање и тиме отклоњена
недоумица у пракси да ли приређивач који има одобрење за приређивање више врста
игара на срећу треба да обезбеди висину основног капитала за сваку врсту посебно или је
довољно да испуњава услов за једну од више врста игара које приређује.
У новом члану 115в наложено је да подносилац захтева за приређивање игара на
срећу мора да докаже идентитет стварног власника тог правног лица на начин и у смислу
закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.
Чланом 43. Предлога закона додавањем члана 124а у члану 124. дефинисане су
мере у вршењу надзора над приређивањем игара на срећу преко средстава електронске
комуникације без одобрења, које Управа може да предузме тако што ће донети решење
којим ће, домаћим операторима услуга који омогућавају да се нелегално приређују игре
преко средстава електронске комуникације, наложити да онемогуће приступ мрежи
правним или физичким лицима која организују такве игре на срећу. Надзор над
спровођењем извршења овог решења у надлежности је Регулаторне агенције за
електронску комуникацију и поштанске услуге.
Чланом 44. Предлога закона изменама члана 130. усаглашене су казнене одредбе са
изменама и допунама одредба које су извршене у Закону о играма на срећу.
Чланом 45. Предлога закона извршена је замена редног броја досадашњег члана
131. у члан 132, док је досадашњи члан 132. који је постао члан 131. остао непромењен.
Изменама члана 132. дефинисан је начин и скраћен поступак за активирање средстава
наменског депозита или банкарске гаранције приређивача чиме се омогућава ефикаснија
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наплата дуга од приређивача игара на срећу који не плаћају обавезе по основу накнада од
игара на срећу у прописаном року, износу и на прописан начин.
Чланом 46. Предлога закона дефинисане су прелазне и завршне одредбе и одређени
рокови за подношење захтева за приређиваче који поседују одобрење за приређивање
посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу – клађење за
усаглашавање са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу.
Такође, су одузета овлашћења правним лицима за утврђивање техничке исправности
(технички преглед) и поправку аутомата и столова за игре на срећу због тога што је дата
могућност приређивачима да поправке врше по свом избору уз обавезу да након сваке
поправке доставе уверења од овлашћене лабораторије.
Чланом 47. Предлога закона дефинисан је рок од 30 дана од дана ступања на снагу
овог закона за доношење подзаконских аката којима се ближе уређују измене и допуне
овог закона.
Чланом 48. Предлога закона дефинисан је рок за ступање на снагу Измена и допуна
Закона о играма на срећу.
IV ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна посебна финансијска средства из буџета
Републике Србије.
V ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Појам игара на срећу
Члан 2.

Играма на срећу, у смислу овог закона, сматрају се игре у којима се учесницима, уз
наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, стварима, услугама или правима, при
чему добитак или губитак не зависи од знања или вештине учесника у игри, него од случаја
или неког неизвесног догађаја.
Играма на срећу не сматрају се игре које се приређују ОРГАНИЗУЈУ пред јавношћу, у
којима се такмичи у знању и вештини из различитих области један или више унапред
квалификованих учесника према правилима приређивача ОРГАНИЗАТОРА уз директно
учешће учесника у игри (непосредно на месту приређивања игреили путем телефона), при
чему крајњи исход зависи искључиво од постигнутих резултата из задате области, У
ПРИСУСТВУ КОМИСИЈЕ ИМЕНОВАНЕ ОД СТРАНЕ ОРГАНИЗАТОРА.
Друштвена одговорност
Члан 6.
Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно и усмерено ка заштити
малолетника, превенцији болести зависности код учесника у играма на срећу и ка заштити
података о личности учесника у играма на срећу.
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Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин спроводе забрану учествовања
малолетних лица у играма на срећу.
ПРИРЕЂИВАЧИ СУ ДУЖНИ ДА ИГРАЧИМА ОБЕЗБЕДЕ ЛАК И ОЧИГЛЕДАН
МЕХАНИЗАМ САМООГРАНИЧЕЊА, КОЈИ УКЉУЧУЈЕ ДЕПОЗИТЕ И/ИЛИ ВИСИНУ
УЛОГА, И/ИЛИ ВИСИНУ ГУБИТКА, КАО И ТРАЈАЊЕ ИГРЕ ПОЈЕДИНАЧНОГ ИГРАЧА
У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНО ПРИХВАЋЕНОМ ПРАКСОМ У ОБЛАСТИ ИГАРА НА
СРЕЋУ.
Сви запослени код приређивача игара на срећу који имају директан контакт са
учесницима у играма на срећу, пре ступања на рад морају бити оспособљени за превентивно
деловање против болести зависности према учесницима у играма на срећу.
У случају приређивања игара на срећу преко средстава електронске комуникације,
запосленима у смислу става34. овог члана сматрају се запослени који имају контакт са
учесницима у играма на срећу (нпр. кориснички сервис).
Обавеза је сваког приређивача да унутар објекта у коме приређује игре на срећу у
непосредној близини улазних врата истакне постер величине 100 x 80 сантиметара, на којем
се налази одговарајући текст о превенцији болести зависности, као и контакт подаци установе
коју је министарство надлежно за послове здравља сертификовало за лечење болести
зависности од игара на срећу. Када се игре на срећу приређују у киосцима, постер величине
50 x 40 сантиметара истиче се на спољној страни киоска.
На сваком пулту или шалтеру преко којег се региструје учествовање у играма на срећу
мора постојати брошура-флајер са подацима наведеним у ставу 56. овог члана.
Приређивачи су дужни да на најефикаснији начин и у складу са важећом законском
регулативом штите податке о личности учесника у играма на срећу.
Министар надлежан за послове здравља прописује изглед и садржину проспеката из
става 56. овог члана.
Дефиниције појмова
Члан 9.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:
1) приређивач је правно лице или предузетник који у складу са овим законом, на
основу дозволе Владе, односно одобрења или сагласности Управе за игре на срећу ПОРЕСКЕ
УПРАВЕ, која је као орган управе у саставу Министарства (у даљем тексту: Управа),
образована Законом о играма на срећу ("Службени гласник РС", бр. 84/04, 85/05 - др. закон и
95/10), има право да приређује игре на срећу;
2) уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама
је уговор потписан од стране министра финансија уз претходну сагласност Владе и правног
лица које је добило дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, који
садржи одредбе о међусобним правима и обавезама у вези са коришћењем пренетог права;
3) класичне игре на срећу су игре у којима учествује већи број учесника са намером да
буду једини или делимични добитници унапред дефинисаног фонда добитака;
4) посебне игре на срећу су игре у којима учесници играју један против другог, или
против приређивача, у намери да остваре добитак у зависности од висине улога;
5) игре на срећу у играчницама су игре које играчи играју против играчнице или један
против другог на столовима за игру, са куглицама, коцкицама, картама или другим сличним
реквизитима и које се приређују искључиво у простору играчнице;
6) аутоматима се сматрају електромеханички, електронски и слични уређајина којима
играчи уплатом одређеног износа, стичу могућност остваривања добитка који зависи од
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случаја или неког другог неизвесног догађаја; КОЈИ РАДЕ НА ОСНОВУ АЛГОРИТАМА
СЛУЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА;
7) игре на срећу на аутоматима су игре које се играју на електромеханичким,
електронским и сличним уређајима, а УРЕЂАЈИМА ИЗ ТАЧКЕ 6) ОВОГ ЧЛАНА на којима
играчи уплатом одређеног износа стичу могућност остваривања добитка који зависи од
случаја или неког другог неизвесног догађаја; ПРЕДВИЂЕНОГ ПРАВИЛИМА ИГРЕ, КОЈА
МОРАЈУ БИТИ ДОНЕТА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ;
8) игре на срећу - клађење су игре на срећу у којима се учесник клади на исходе
спортских (резултати утакмица, клађење на трке коња и паса и сл.) и других догађаја
предложених од стране приређивача, при чему околност која одлучује о добитку или губитку
не сме бити никоме унапред позната и мора бити таква да на ову околност не могу утицати ни
приређивачи ни играчи и где је висина добитка утврђена приликом уплате улога и касније се
не може мењати;
9) игре на срећу преко средстава електронске комуникације, у смислу овог закона, су
све игре на срећу, када се приређују преко средстава електронске комуникације, као што су:
интернет, телефон, телевизија, радио, СМС и било који други облик електронске
комуникације; У КОЈИМА ОДРЕЂЕНО ЛИЦЕ ПОСТАЈЕ УЧЕСНИК У ИГРИ ПРЕКО
ЕЛЕКТРОНСКИХ УРЕЂАЈА ПОВЕЗАНИХ НА УДАЉЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
ПРИРЕЂИВАЧА ПРЕКО КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ КОЈА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИНТЕГРИТЕТ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ЗАШТИТУ ПОДАТАКА, ИНФОРМАЦИЈА И ПРОЦЕСА
ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ИЛИ НЕПРЕДВИЂЕНОГ МЕЊАЊА И ОНЕМОГУЋАВАЊЕ
ПОВЛАШЋЕНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ;
10) играчница је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на
столовима и аутоматима;
11) аутомат клуб је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на
аутоматима;
12) кладионица је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу - клађења у
коме се налази једно или више уплатно-исплатних места;
13) уплатно-исплатно место у кладионици је бројчано означен шалтер ОЗНАЧЕНО
МЕСТО за уплату - исплату на коме се налази рачунар који опслужује један радник и који
поседује засебан штампач тикета, који омогућава аутоматску размену података са сервером
Управе; СЕРТИФИКОВАНА ОПРЕМА ОЗНАЧЕНА НАЛЕПНИЦОМ;
14) ТИКЕТ ЈЕ ПОТВРДА О УЧЕШЋУ У ИГРИ НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ УТВРЂУЈЕ
САДРЖИНА ОПКЛАДЕ И КОЈА СЛУЖИ КАО ДОКАЗ О УЧЕШЋУ У ИГРИ И КАО
ОСНОВ ЗА НАПЛАТУ ОСТВАРЕНОГ ДОБИТКА, КОЈА МОРА БИТИ ЗАПИСАНА У
ОКВИРУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПРИРЕЂИВАЧА, КОЈА СЕ УЧЕСНИКУ У
ИГРИ ИЗДАЈЕ У ШТАМПАНОЈ ФОРМИ У ОБЛИКУ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ИЗВОДА ИЗ
НАВЕДЕНОГ ЗАПИСА.
15) НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА СУ ИГРЕ НА СРЕЋУ КОЈЕ У
РЕКЛАМНЕ И ДРУГЕ СВРХЕ ПРИРЕЂУЈЕ ПРИРЕЂИВАЧ У КОЈИМА УЧЕСНИК СТИЧЕ
ПРАВО НА УЧЕСТВОВАЊЕ У ИГРИ КУПОВИНОМ ОДРЕЂЕНИХ ПРОИЗВОДА ИЛИ
КОРИШЋЕЊЕМ УСЛУГА, ОДНОСНО ПОГОДНОСТИ ПРИРЕЂИВАЧА.
Забране
Члан 10.
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Забрањено је приређивање игара на срећу супротно одредбама овог закона, као и:
1) учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству, за које се улози
плаћају на територији Републике Србије;
2) омогућавање уплате улога у Републици Србији за учествовање у играма на срећу
које се приређују у иностранству путем платних картица, а од стране издаваоца платних
картица са седиштем на територији Републике Србије; ДА СЕ ИЗВРШИ ПЛАЋАЊЕ УЛОГА
ПРЕКО БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КОРИШЋЕЊЕМ ПЛАТНИХ КАРТИЦА ЧИЈИ
ИЗДАВАОЦИ ИМАЈУ СЕДИШТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ИЛИ ОМОГУЋАВАЊЕ НА
ДРУГИ НАЧИН УПЛАТЕ УЛОГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, РАДИ УЧЕСТВОВАЊА У
ИГРАМА НА СРЕЋУ КОЈЕ СЕ ПРИРЕЂУЈУ У ИНОСТРАНСТВУ;
3) ОМОГУЋАВАЊЕ ДА СЕ ИЗВРШИ ПЛАЋАЊЕ УЛОГА ПРЕКО СТРАНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА РАДИ УЧЕСТВОВАЊА У ИГРАМА НА
СРЕЋУ КОЈЕ СЕ ПРИРЕЂУЈУ У ИНОСТРАНСТВУ;
4) оглашавање и рекламирање игара на срећу у штампаним и електронским медијима
који су намењени малолетним лицима;
5) оглашавање и рекламирање класичних и посебних игара на срећу без ДОЗВОЛЕ,
ОДОБРЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ, КАО И РЕКЛАМИРАЊЕ
ПРИРЕЂИВАЧА И ИГАРА НА СРЕЋУ БЕЗ обавештења о забрани учествовања малолетних
лица;
6) приређивање игара на срећу у слободним зонама;
7) учествовање малолетних лица у класичним и посебним играма на срећу; УЛАЗАК
ИЛИ ОМОГУЋАВАЊЕ УЛАСКА МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА У ОБЈЕКТЕ У КОЈИМА СЕ
ПРИРЕЂУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ;
8) омогућавање учествовања малолетним лицима у класичним и посебним играма на
срећу; УЧЕСТВОВАЊЕ ИЛИ ОМОГУЋАВАЊЕ УЧЕСТВОВАЊА МАЛОЛЕТНИМ
ЛИЦИМА У ИГРАМА НА СРЕЋУ;
9) улазак малолетних лица у објекте у којима се приређују класичне и посебне игре на
срећу;
10) омогућавање уласка малолетним лицима у објекте у којима се приређују класичне
и посебне игре на срећу;
11) 9) приређивање игара са пирамидалним карактером (ланци среће и сл.);
12)10) приређивање наградних игара у роби и услугама у којима се награда исплаћује
у новцу, ИЛИ ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ПЛАЋАЊА (ПЛАТНА КАРТИЦА, ЧЕК И СЛ.) или
је новчана награда, ИЛИ ДРУГО СРЕДСТВО ПЛАЋАЊА саставни део награде;
13)11) замена робне награде, односно услуге добијене у играма на срећу за новчану
противвредност добијене робе, односно услуге;
14)12) приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу
- клађење дуже од 18 сати дневноУ АУТОМАТ КЛУБОВИМА И КЛАДИОНИЦАМА;
13) ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА И
ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ – КЛАЂЕЊЕ У ПРОСТОРИМА КОЈИ НИСУ УРЕЂЕНИ
ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ ИЛИ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ
ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ;
1514) истицање натписа casino Casino или КазиноCASINO/A илиКАЗИНО/А, ИЛИ
СЛИЧНИХ НАТПИСА КОЈИ У КОРЕНУ РЕЧИ ИМАЈУ РЕЧ CASINO ИЛИ КАЗИНО, на
објектима у којима се приређују посебне игре на срећу, осим у играчницама СУПРОТНО
ЧЛАНУ 48А. СТАВ 1. ЗАКОНА;
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1615) коришћење речи
Casino или КазиноCASINO/A илиКАЗИНО/А, ИЛИ
СЛИЧНИХ НАТПИСА КОЈИ У КОРЕНУ РЕЧИ ИМАЈУ РЕЧ CASINO ИЛИ КАЗИНО у
називу правног лица или предузетника, осим правног лица које има дозволу за приређивање
посебних игара на срећу у играчницама СУПРОТНО ЧЛАНУ 48А. СТАВ 2. ЗАКОНА;
1716) омогућавање приређивања игара на срећу преко средстава електронске
комуникације лицу које не поседује одобрење; ПРИСТУПА WEB САЈТОВИМА ОД
СТРАНЕ
ДОМАЋИХ
ОПЕРАТОРА
УСЛУГА
НА
ЕЛЕКТРОНСКИМ
КОМУНИКАЦИОНИМ МРЕЖАМА, ПРАВНИМ ИЛИ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈА
ОРГАНИЗУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ БЕЗ ОДОБРЕЊА ИЛИ САГЛАСНОСТИ УПРАВЕ;
1817) омогућавање учествовања у играма на срећу преко средстава електронске
комуникације које организује лице које не поседује одобрење;
1918) приређивање игара на срећу које не гарантују исте услове свим играчима;
2019) коришћење речи: лутрија, лото, бинго и назива других врста класичних игара на
срећу у називу правног лица или предузетника;
2120) коришћење речи: лутрија, лото, бинго и назива других врста класичних игара на
срећу у називу игре на срећу коју приређује друго правно лице или предузетник, осим
Државне лутрије Србије.

Управа за игре на срећу
Члан 11.
Управа обавља послове државне управе у области игара на срећу.
Посебне игре на срећу
Члан 15.

Посебне игре на срећу су:
1) игре које се приређују у играчницама (казинима), у којима играчи играју против
играчнице или један против другога, на столовима за игру са:
(1) куглицама;
(2) коцкицама;
(3) картама;
(4) другим сличним реквизитима.
2) игре које се приређују на аутоматима;
3) игре клађења код којих су висина добитка и квоте утврђени у тренутку уплате улога
и касније се не могу мењати, а учесник игре се клади на:
(1) резултате појединачних или групних спортских такмичења и одређених догађаја у
току спортског такмичења;
(2) друге догађајеКОЈИ СУ ТАКСАТИВНО НАВЕДЕНИ И ОБРАЗЛОЖЕНИ У
ПРАВИЛИМА ИГРЕ, КОЈИ ПО СВОЈОЈ СУШТИНИ НЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ КЛАСИЧНЕ
ИГРЕ.
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II. ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
2. Класичне игре на срећу

Извлачење, односно утврђивање добитака
Члан 28.

У класичним играма на срећу, КАДА СЕ ИЗВЛАЧЕЊЕ ДОБИТАКА ОРГАНИЗУЈЕ У
ДИРЕКТНОМ ТВ ПРЕНОСУ, извлачење и утврђивање добитака мора се обављати у
комисијском поступку, пред комисијом од најмање три члана, које именује приређивач.
Један члан комисије из става 1. овог члана је представник Управе.
Извлачење добитака је јавно.
3. Посебне игре на срећу у играчницама
Поступак давања дозволе
Члан 41.

Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје се на основу
јавног позива, објављеног у дневној штампи, на начин и по поступку који утврди Влада.
Влада ће у јавном позиву навести територију на којој ће бити лоцирана играчница, за
коју ће издати дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са
законом којим се уређује равномерни регионални развој Републике Србије.
Уз пријаву на јавни позив за дозволу за приређивање посебних игара на срећу у
играчницама, која поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и
податке о оснивачима правног лица које подноси пријаву, доставља се следећа
документација:
1) решење о упису правног лица у одговарајући регистар, са прилогом о висини
основног капитала из члана 38. овог закона и одговарајући доказ органа надлежног за
регистрацију;
1А) ПОДАЦИ О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ ПРАВНОГ ЛИЦА СА
ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 115В;
1Б) ЕЛАБОРАТ О СПРЕЧАВАЊУ НЕЖЕЉЕНОГ УТИЦАЈА ИГАРА НА СРЕЋУ НА
УЧЕСНИКЕ У ИГРАМА НА СРЕЋУ;
2) оснивачки акт правног лица;
3) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да поседује учешће у
најмање једној играчници;
4) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да приређује игре на
срећу у играчницама најмање пет година;
5) пословни план правног лица за период од најмање три године;
6) потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица подносиоца пријаве, као и лице које у смислу закона којима се уређују области опорезивања
дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са учесником на јавном
позиву, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела предвиђена
актом Владе, а у периоду од пет година који претходи подношењу пријаве;
7) понуда износа накнаде за дозволу;
8) банкарска гаранција за минимални износ накнаде за дозволу из тачке 7) овог става;
9) правила игара на срећу које ће се приређивати.
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Накнада из става 3. тачка 7) овог члана не може бити мања од 500.000 евра на дан
подношења пријаве на јавни позив.
Ближе услове за издавање дозволе утврђује Влада.
Стручне послове у вези са јавним позивом обавља Управа.
Налепница за означавање и регистрацију стола за игре на срећу
Члан 47.

Сто може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница за
означавање и регистрацију, коју издаје Управа ИЗРАЂУЈЕ И ПОСТАВЉА ОВЛАШЋЕНА
ЛАБОРАТОРИЈА, а која садржи податке о: типу стола, произвођачу стола, приређивачу,
локацији, року важности дозволе и једнозначном серијском броју. НАЗИВУ
ЛАБОРАТОРИЈЕ,
НУМЕРИЧКОМ
БРОЈУ
НАЛЕПНИЦЕ,
ТИПУ
УРЕЂАЈА
ПРЕДВИЂЕНОГ ШИФАРНИКОМ, ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ БРОЈУ, ПИБ-у И НАЗИВУ
ПРИРЕЂИВАЧА И РОКУ ВАЖЕЊА НАЛЕПНИЦЕ.
НАЛЕПНИЦУ Налепница из става 1. овог члана, коју ИЗРАЂУЈЕ И поставља
приређивач, важи до истека рока важења дозволе ЛАБОРАТОРИЈА ОВЛАШЋЕНА ОД
СТРАНЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА.
Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.
ИСТИЦАЊЕ НАТПИСА
ЧЛАН 48А
НА ОБЈЕКТУ У КОЈЕМ СЕ ПРИРЕЂУЈУ ПОСЕБНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ У
ИГРАЧНИЦАМА ПРИРЕЂИВАЧ МОЖЕ ИСТАЋИ ПОСЕБАН НАТПИС И ТО:
CASINO/АИЛИ КАЗИНО/А.
ПРИРЕЂИВАЧ КОЈИ ПРИРЕЂУЈЕ ПОСЕБНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ У
ИГРАЧНИЦАМА МОЖЕ КОРИСТИТИ РЕЧИ CASINO/АИЛИ КАЗИНО/А У НАЗИВУ
ПРАВНОГ ЛИЦА.
Поправка столова за игре на срећу
Члан 50.

Поправку столова обављају правна лица овлашћена од стране министра финансија.
Столови након поправке морају бити технички исправни.
Овлашћење из става 1. овог члана могу добити она правна лица која не приређују игре
на срећу и испуњавају услове за обављање поправке столова, које прописује министар
финансија.

ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СВАКИ КВАР СТОЛА ПРИЈАВИ УПРАВИ.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПОПРАВКЕ СТОЛА ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК
ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ КОД ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ОД СТРАНЕ МИНИСТРА ФИНАНСИЈА.
4. Посебне игре на срећу на аутоматима
Приређивачи
Члан 63.

Посебне игре на срећу на аутоматима могу приређивати правна лица са седиштем на
територији Републике Србије, на основу одобрења.
Одобрење из става 1. овог члана даје се решењем Управе.
Приређивач може стављати у употребу аутомате за игре на срећу који су у његовом
власништву или у закупу.
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Основни капитал
Члан 65.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима може добити
правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити
мањи од динарске противвредности од 150.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу
динара за девизе Народне банке Србије, на дан добијања одобрења.
Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у
одговарајући регистар.
Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења
одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ИСТЕКА РОКА
ПРОПИСАНОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДОСТАВИ БИЛАНС
СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, НАПОМЕНУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
СТАТИСТИЧКИ АНЕКС.
АКО, НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УПРАВА УТВРДИ
ДА СУ НАСТУПИЛЕ ЧИЊЕНИЦЕ ЗБОГ КОЈИХ ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА,
ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОДОБРЕЊА.
Осигурање исплате добитака и наплате јавних прихода
Члан 66.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних
прихода, приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора у периоду за који је
одобрење издато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски
депозит у износу од 300 евра динарске противвредности по аутомату или поседовати
банкарску гаранцију на тако утврђен износ.
Изузетно од става 1. овог члана, приређивач који поседује најмање 2.000 аутомата,
може имати наменски депозит или поседовати банкарску гаранцију из става 1. овог члана на
износ од 600.000 евра у динарској противвредности.
Приређивач посебне игре на срећу на аутоматима је дужан да у корист Републике
Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из ст. 1. и 2. овог
члана.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ
ЧЛАНА ПРИБАВИ И ДОСТАВИ УПРАВИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ПОЧЕТКА ПРИРЕЂИВАЊА ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА,
УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ УПРАВЕ.
УКОЛИКО ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ДОСТАВИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2.
ОВОГ ЧЛАНА У РОКУ ПРОПИСАНОМ У СТАВУ 4. ОВОГ ЧЛАНА, УПРАВА ЋЕ
ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ
ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА.
Приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора свакога дана у коме се
приређује игра обезбедити ризико депозит у благајни у износу од најмање 100 евра у
динарској противвредности по аутомату, на основу одобрења Управе.
Техничке и функционалне ИНФОРМАТИЧКЕ карактеристике аутомата
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Члан 67.

Аутомат мора бити тако конструисан, односно подешен да на укупан број
програмираних комбинација исплаћује играчима најмање 80% од вредности уплата.
Аутомати који се стављају у употребу морају имати одговарајуће системе за
евидентирање рада аутомата.
Приређивач је одговоран за тачност, ажурност и заштиту карактеристика аутомата из
ст. 1. и 2. овог члана.
Пре стављања у промет аутомата, произвођач аутомата је дужан да Управи достави
уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата тог типа.
За сваку промену техничких или функционалних карактеристика аутомата,
произвођач аутомата је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености техничких и
функционалних карактеристика аутомата тог типа.
Пре стављања у употребу аутомата, приређивач је дужан да Управи достави број
уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних
карактеристика аутомата тог типа.
Уверења из ст. 4-6. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра
финансија.
Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата обавља
лабораторија из става 7. овог члана.
Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике
аутомата, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.

АУТОМАТ МОРА БИТИ ТАКО КОНСТРУИСАН, ОДНОСНО ПОДЕШЕН ДА У ОКВИРУ ЦИКЛУСА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
СВИХ
ПРОГРАМИРАНИХ
КОМБИНАЦИЈА
ПРЕДВИЂЕНИХ
ТЕХНИЧКОМ
СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ПРОИЗВОЂАЧА АУТОМАТА И ПРАВИЛИМА ИГРЕ ПРИРЕЂИВАЧА КОЈА СЕ
ДОНЕСЕ ЗА СВАКИ ТИП АУТОМАТА ПОСЕБНО ИСПЛАЋУЈЕ ИГРАЧИМА НАЈМАЊЕ 80% ОД
ВРЕДНОСТ УКУПНИХ УПЛАТА У ТОМ ЦИКЛУСУ. АУТОМАТИ КОЈИ СЕ СТАВЉАЈУ У УПОТРЕБУ
МОРАЈУ ИМАТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ СИСТЕМЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ РАДА АУТОМАТА, У СКЛАДУ СА
ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРОИЗВОЂАЧА.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ТАЧНОСТ, АЖУРНОСТ И ЗАШТИТУ ИНФОРМАТИЧКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА.
ПРЕ СТАВЉАЊА У УПОТРЕБУ АУТОМАТА, ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ ДОСТАВИ
УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА ТОГ ТИПА.
ЗА СВАКУ ПРОМЕНУ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА, ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ
ДУЖАН ДА УПРАВИ ДОСТАВИ ДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА ТОГ ТИПА.
ПРЕ СТАВЉАЊА У ПОНОВНУ УПОТРЕБУ АУТОМАТА, ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ
ДОСТАВИ ДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА
АУТОМАТА ТОГ ТИПА.
УВЕРЕЊА ИЗ СТ. 4.-6. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА, ОВЛАШЋЕНА ОД СТРАНЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА.
КОНТРОЛУ ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА ОБАВЉА
ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА И ТО: ПРЕ ПРВОГ СТАВЉАЊА У УПОТРЕБУ, РЕДОВНО,
ВАНРЕДНО КАО И ПОСЕБНО – СПЕЦИЈАЛНИ СЛУЧАЈЕВИ ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ
ОРГАНА.
ТРОШКОВЕ ИСПИТИВАЊА ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА СНОСИ
ПРИРЕЂИВАЧ.
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ИНФОРМАТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
АУТОМАТА, УСЛОВЕ ЊИХОВОГ ЗАДОВОЉАВАЊА И НАЧИНЕ ЊИХОВОГ ИСПИТИВАЊА.

Техничке и функционалне карактеристике контролног уређаја
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА
Члан 68.

Аутомат који се ставља у употребу мора имати одговарајући контролни уређај, који
омогућава аутоматску размену података са сервером Управе.
Приређивач је одговоран за успостављање комуникације између контролног уређаја из
става 1. овог члана и сервера Управе, као и за тачност, ажурност, заштиту и правилну размену
података из става 1. овог члана.
Пре стављања у промет контролног уређаја аутомата, произвођач контролног уређаја
аутомата је дужан да Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних
карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа.
За сваку промену техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја
аутомата, произвођач контролног уређаја аутомата је дужан да Управи достави допуну
уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја
аутомата тог типа.
Пре стављања у употребу контролног уређаја аутомата, приређивач је дужан да
Управи достави број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и
функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа.
Уверења из ст. 3-5. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра
финансија.
Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног
уређаја аутомата обавља лабораторија из става 6. овог члана.
Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике
контролног уређаја аутомата, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.
ПРИРЕЂИВАЧ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА МОРА
ИМАТИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА
СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА КОЈЕГ ЧИНИ:
1. ОПРЕМА; АУТОМАТИ, РАЧУНАРИ, СЕРВЕРИ И КОМУНИКАЦИОНА
ОПРЕМА;
2. СОФТВЕРИ; СИСТЕМСКИ И АПЛИКАТИВНИ;
3. МРЕЖНИ СЕРВИСИ.
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМ
МОРА
ДА
ИСПУЊАВА
СЛЕДЕЋЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
-АУТОМАТ
СЕ
ИДЕНТИФИКУЈЕ
ПРЕКО
ЈЕДИНСТВЕНОГ
ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ БРОЈА (ИД БРОЈ);
-АУТОМАТ МОРА БИТИ ПОВЕЗАН НА СЕРВЕР ПРИРЕЂИВАЧА, НЕПОСРЕДНО
ИЛИ ПРЕКО УРЕЂАЈА ЗА КОНВЕРТОВАЊЕ ПОДАТАКА АКО АУТОМАТ ТАКАВ
УРЕЂАЈ ПОСЕДУЈЕ;
-ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ГЕНЕРИШУ НА АУТОМАТУ МОРАЈУ СЕ У РЕАЛНОМ
ВРЕМЕНУ ПРЕНЕТИ НА СЕРВЕР ПРИРЕЂИВАЧА;
-ГЕНЕРИСАНИ ПОДАЦИ СА АУТОМАТА МОРАЈУ СЕ ПРЕНЕТИ НА СЕРВЕР
ПРИРЕЂИВАЧА У ЧИТЉИВОЈ ФОРМИ И ОБЛИКУ.
ПРИРЕЂИВАЧ МОРА ДА ГЕНЕРИСАНЕ ПОДАТКЕ СА АУТОМАТА, КОЈИ СУ
ПРЕНЕТИ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ, СКЛАДИШТИ И ЧУВА НА НАЧИН КОЈИ
ОМОГУЋАВА УПРАВИ СТАЛАН УВИД, НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА ПОЧЕВ ОД ПРВЕ
НАРЕДНЕ ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИНУ У КОЈОЈ СУ НАСТАЛИ.
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ПОДАЦИ МОРАЈУ БИТИ ДОСТУПНИ У ИЗВОРНОМ ОБЛИКУ ТРИ МЕСЕЦА ОД
МОМЕТА НАСТАНКА, НАКОН ЧЕГА ИХ ПРИРЕЂИВАЧ МОЖЕ АРХВИРАТИ, С ТИМ
ШТО ИХ НА ЗАХТЕВ УПРАВЕ МОРА ДОСТАВИТИ У ИЗВОРНОМ ОБЛИКУ У РОКУ
ОД ПЕТ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ЗАХТЕВА.
СИСТЕМСКИ СОФТВЕР КОЈИ ПРИРЕЂИВАЧ КОРИСТИ МОРА БИТИ ЛЕГАЛАН
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА.
АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР ПРИРЕЂИВАЧА МОЖЕ БИТИ НАБАВЉЕН ИЛИ
СОПСТВЕНО РАЗВИЈЕН У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА. УКОЛИКО ЈЕ
СОПСТВЕНО РАЗВИЈЕН ПРЕДМЕТ ЈЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА У ОВЛАШЋЕНОЈ
ЛАБОРАТОРИЈИ ИЗ ЧЛАНА 67. СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА.
МРЕЖНИ СЕРВИСИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ У
СКЛАДУ СА МРЕЖНИМ ПРОЈЕКТОМ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, СИГУРНОСТ И
БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.
ПРЕ СТАВЉАЊА У УПОТРЕБУ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ПРИРЕЂИВАЧ
ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ ДОСТАВИ УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КАРАКТЕРИСТКА
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.
ЗА СВАКУ ПРОМЕНУ КАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА,
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ ДОСТАВИ ДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ КАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.
УВЕРЕЊА ИЗ СТ. 9. И 10. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ
ЧЛАНА 67. СТАВ. 7. ОВОГ ЗАКОНА.
ТРОШКОВЕ
ИСПИТИВАЊА
ИСПУЊЕНОСТИ
КАРАКТЕРИСТИКА
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СНОСИ ПРИРЕЂИВАЧ.
МИНИСТАР
ФИНАНСИЈА
БЛИЖЕ
ПРОПИСУЈЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА
АУТОМАТИМА,УСЛОВЕ ЗАДОВОЉАВАЊА И НАЧИНЕ ИСПИТИВАЊА.

Посебни услови за аутомате
КУПОПРОДАЈА АУТОМАТА
Члан 69.
Аутомати који се први пут стављају у употребу не могу, у тренутку прибављања, бити
старији годину дана од дана њихове производње.
Није дозвољен увоз аутомата који не испуњавају услов из става 1. овог члана.
НЕ МОЖЕ СЕ ВРШИТИ КУПОПРОДАЈА АУТОМАТА ЗА КОЈЕ НИЈЕ ИЗДАТО
УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА
КОЈЕ ИЗДАЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ ЧЛАНА 67. СТАВ 7. ОВОГ
ЗАКОНА.
ОДРЕДБА ИЗ СТАВА. 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ И НА УВОЗ
АУТОМАТА И ИСТУ ПРИМЕЊУЈЕ УПРАВА ЦАРИНА.
Поправка аутомата за игре на срећу
Члан 70.

18

Поправку аутомата обављају правна лица овлашћена од стране министра финансија.
Аутомати након поправке морају бити технички и функционално исправни.
Овлашћење из става 1. овог члана могу добити она правна лица која не приређују игре
на срећу и испуњавају услове за обављање поправке аутомата, које прописује министар
финансија.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СВАКИ КВАР АУТОМАТА И/ИЛИ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ПРИЈАВИ УПРАВИ.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НАКОН ИЗВРШЕНЕ ПОПРАВКЕ АУТОМАТА
И/ИЛИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА КОД ОВЛАШЋЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ИЗ ЧЛАНА
67. СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА, ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК ВАНРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ИЗ ЧЛАНА
67. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ИЗ ЧЛАНА 68. СТАВ 10. ОВОГ ЗАКОНА.
Поступак давања одобрења
Члан 72.

Уз захтев за добијање одобрења, који поред осталог, садржи податке о називу,и,
седишту И ДЕЛАТНОСТИ правног лица које подноси захтев, предаје се следећа
документација:
1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини уписаног капитала
који не може бити мањи од износа из члана 65. овог закона;
1А) ПОДАЦИ О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ ПРАВНОГ ЛИЦА СА
ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 115В;
1Б) ЕЛАБОРАТ О СПРЕЧАВАЊУ НЕЖЕЉЕНОГ УТИЦАЈА ИГАРА НА СРЕЋУ НА
УЧЕСНИКЕ У ИГРАМА НА СРЕЋУ;
2) оснивачки акт подносиоца захтева;
3) биланс стања и биланс успеха за претходну годину;
4) доказе о испуњености услова из чл. 67-69. овог закона;
5) доказ о власништву или закупу најмање 100 аутомата на територији Републике
Србије и њиховој локацији, у смислу члана 71. овог закона, СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
НАЛЕПНИЦА ЗА АУТОМАТЕ;
6) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама
у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима у којима се мора налазити
најмање пет аутомата;
7) потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица подносиоца захтева, као и лица која у смислу закона којима се уређује опорезивање дохотка
грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са подносиоцем захтева за добијање
одобрења, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела
предвиђена актом Владе, а у периоду од пет година који претходи подношењу захтева;
8) правила игара на срећу које КОЈА ће се приређивати НА АУТОМАТИМА ТОГ
ТИПА.
Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана,
приређивач је дужан да обавести Управу У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ
ИЗМЕНЕ.
ПРИРЕЂИВАЧ МОЖЕ ОТКАЗАТИ ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА
СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПРЕМА ИГРАЧИМА.
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УПРАВА ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ ПРИРЕЂИВАЊА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА, АКО СУ
ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.
Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1.
овог члана.
Рок важења одобрења
Члан 73.

Одобрење за приређивање ПОСЕБНИХ игара на срећу на аутоматима даје се на рок од
десет годинаи РЕШЕЊЕМ УПРАВЕ, ЧИЈИМ СЕ ДИСПОЗИТИВОМ УТВРЂУЈЕ ПЕРИОД
ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА. ПРАВНО ЛИЦЕ може се продужити ПО ИСТЕКУ ТОГ РОКА
ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВОГ ОДОБРЕЊА, на начин и под условима из
члана 72. овог закона.
Одобрење из става 1. овог члана не важи за приређивање игара на срећу на аутоматима
преко средстава електронске комуникације.
Приређивач ПРАВНО ЛИЦЕможе поднетиПОДНОСИ захтев за продужење
ДОБИЈАЊЕ одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.
Приређивач може отказати приређивање игара на аутоматима, под условом да је
измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.
Управа доноси решење о престанку приређивања игре на срећу на аутоматима, ако су
испуњени услови из става 4. овог члана.
Пријављивање аутомата и локације
Члан 77.

Приређивач је дужан да свако стављање аутомата у употребу,ПОВЛАЧЕЊЕ
АУТОМАТА ИЗ УПОТРЕБЕ ИЛИ ПРЕСЕЉЕЊЕ АУТОМАТА пријави Управи.
Ако на једном аутомату истовремено могу да играју више играча, свако место за игру,
у смислу овог закона, сматра се посебним аутоматом.
Приређивач је дужан да свако повлачење аутомата из употребе пријави Управи.
Приређивач не сме ставити у употребу аутомат, ПОВУЋИ АУТОМАТ ИЗ УПОТРЕБЕ
ИЛИ ПРЕСЕЛИТИ АУТОМАТ пре добијања БЕЗ одобрења за тај аутомат УПРАВЕ.
ДИСПОЗИТИВОМ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРОМЕНИ ИЗ СТАВА 1.
ОВОГ ЧЛАНА, УТВРЂУЈЕ СЕ ДАТУМ НАСТАНКА ПРОМЕНЕ.
Управа је дужна да у року од 15дана од дана пријема захтева одлучи о поднетом
захтеву.
Налепница за означавање и регистрацију аутомата за игре на срећу
Члан 78.

Аутомат може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница
за означавање и регистрацију, коју издаје УправаИЗРАЂУЈЕ И ПОСТАВЉА ОВЛАШЋЕНА
ЛАБОРАТОРИЈА, а која садржи податке о: типу аутомата, произвођачу аутомата, типу
контролног уређаја аутомата, произвођачу контролног уређаја аутомата, приређивачу,
локацији, року важности одобрења, односно дозволе и једнозначном серијском броју
НАЗИВУ ЛАБОРАТОРИЈЕ, НУМЕРИЧКОМ БРОЈУ НАЛЕПНИЦЕ, ТИПУ УРЕЂАЈА
ПРЕДВИЂЕНОГ ШИФАРНИКОМ, ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ БРОЈУ, ПИБ-у И НАЗИВУ
ПРИРЕЂИВАЧА И РОКУ ВАЖЕЊА НАЛЕПНИЦЕ.
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НалепницаНАЛЕПНИЦУ из става 1. овог члана, којуИЗРАЂУЈЕ И поставља
приређивач, важи до истека важења одобрења, односно дозволе ОВЛАШЋЕНА
ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ ЧЛАНА 67. СТАВ 7. ОВОГ ЗАКОНА.
Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.
Накнада за одобрење
Члан 80.

Приређивач плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на
срећу на аутоматима у висини од 25 евра месечно у динарској противвредности по аутомату.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних
прихода, у рокуод осам дана од дана пријема решења о одобрењу ДО ПЕТОГ У МЕСЕЦУ ЗА
ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у
месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се и за сваки новиНАРЕДНИ аутомат који се
уводи у употребу у току важења одобрења, на начин прописану ставу 2. И У РОКОВИМА
ПРОПИСАНИМ У СТ. 1-2 овог члана.
Накнада из става 3. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних
прихода, у року од осам дана од дана пријема допунског решењао одобрењу.
Накнада из ст. 1. и 3. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара за
девизе Народне банке Србије на дан уплате.
Накнада за приређивање
Члан 81.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу на аутоматима, у висини од
5% на основицу коју чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених
исплата, с тим што износ накнаде не може бити мањи од 35 евра месечно у динарској
противвредности, по аутомату.
Накнада из става 1. уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних прихода,
најкасније до петог у месецу за претходни месец, СРАЗМЕРНО БРОЈУ ДАНА ДО КРАЈА
МЕСЕЦА, А ЗА НАРЕДНЕ МЕСЕЦЕ ДО ПЕТОГ У МЕСЕЦУ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ У
ПЕРИОДУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА.
НАКНАДА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈЕ СЕ ЗА СВАКИ НАРЕДНИ
АУТОМАТ КОЈИ СЕ УВОДИ У УПОТРЕБУ У ТОКУ ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА, НА НАЧИН
ПРОПИСАН У СТАВУ 2. ОВОГ ЧЛАНА.
Ако приређивач оствари годишњи промет по аутомату већи од динарске
противвредности 18.000 евра, дужан је да на износ оствареног промета преко 18.000 евра
годишње у динарској противвредности плати накнаду за приређивање у висини од 10%.
Промет по аутомату у смислу става 3.4. овог члана, чини разлика између укупно
остварених уплата и укупно остварених исплата по аутомату.
Накнада из става 34. овог члана за претходну годину уплаћује се на одговарајући
рачун јавних прихода најкасније до 15. јануара текуће године за претходну годину.
Накнада из ст. 1. и 34. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара за
девизе Народне банке Србије на дан уплате.
Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету по аутомату на основу
којег утврђује накнаду из става 1. СТ. 1. И 4. овог члана.
Начин вођења евиденције из става 78. овог члана прописује министар финансија.
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5. Посебне игре на срећу – клађење
Основни капитал
Члан 83.

Одобрење за приређивање посебних игара на срећу - клађење може добити правно
лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не може бити мањи од
динарске противвредности од 150.000 евра обрачунате по званичном средњем курсу динара за
девизе Народне банке Србије, на дан добијања одобрења.
Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у
одговарајући регистар.
Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења
одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ИСТЕКА РОКА
ПРОПИСАНОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДОСТАВИ БИЛАНС
СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, НАПОМЕНУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
СТАТИСТИЧКИ АНЕКС.
АКО, НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УПРАВА УТВРДИ
ДА СУ НАСТУПИЛЕ ЧИЊЕНИЦЕ ЗБОГ КОЈИХ ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ, ДОНЕЋЕ
РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОДОБРЕЊА.
Осигурање исплате добитака и наплата јавних прихода
Члан 84.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних
прихода, приређивач посебних игара на срећу - клађење мора у периоду за који је одобрење
дато имати у банци са седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу
од 3.000 евра динарске противвредности по уплатно-исплатном местуКЛАДИОНИЦИ или
поседовати банкарску гаранцију на тако утврђен износ.
Изузетно, приређивач из става 1. овог члана, који поседује најмање 300 уплатноисплатних места КЛАДИОНИЦА, може у периоду за који је одобрење дато имати у банци са
седиштем на територији Републике Србије наменски депозит у износу од 900.000 евра
динарске противвредности или поседовати банкарску гаранцију на тај износ.
Приређивач посебне игре на срећу - клађење је дужан да у корист Републике Србије
преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из ст. 1. и 2. овог члана.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ
ЧЛАНА ПРИБАВИ И ДОСТАВИ УПРАВИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ПОЧЕТКА ПРИРЕЂИВАЊА ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ, УТВРЂЕНОГ
РЕШЕЊЕМ УПРАВЕ.
УКОЛИКО ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ДОСТАВИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2.
ОВОГ ЧЛАНА У РОКУ ПРОПИСАНОМ У СТАВУ 4. ОВОГ ЧЛАНА, УПРАВА ЋЕ
ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ
ИГАРА НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ.
Приређивач посебних игара на срећу - клађење мора свакога дана у коме се приређују
игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање 150 евра у динарској
противвредности по уплатно-исплатном месту, на основу одобрења Управе.
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Техничке и функционалне карактеристике штампача тикета
КАРАКТЕРИСТИКЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ
Члан 85.

Свако уплатно-исплатно место КЛАДИОНИЦА мора имати штампач тикета који
омогућује аутоматску размену података са сервером Управе.
Приређивач је одговоран за успостављање комуникације између штампача тикета из
става 1. овог члана и сервера Управе, као и за тачност, ажурност, заштиту и правилно слање
података из става 1. овог члана.
Пре стављања у промет штампача тикета, произвођач штампача тикета је дужан да
Управи достави уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика
штампача тикета тог типа.
За сваку промену техничких и функционалних карактеристика штампача тикета,
произвођач штампача тикета је дужан да Управи достави допуну уверења о испуњености
техничких и функционалних карактеристика штампача тикета тог типа.
Пре стављања у употребу штампача тикета, приређивач је дужан да Управи достави
број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних
карактеристика штампача тикета тог типа.
Уверења из ст. 3-5. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра
финансија.
Контролу испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета
обавља лабораторија из става 6. овог члана.
Министар финансија ближе прописује техничке и функционалне карактеристике
штампача тикета, услове њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.
ПРИРЕЂИВАЧ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ МОРА ИМАТИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ –
КЛАЂЕЊЕ КОЈЕГ ЧИНИ:
1.ОПРЕМА;
ЦЕНТРАЛНИ
И
''BACKUP''
СЕРВЕР,
РАЧУНАРИ,
КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА;
2.СОФТВЕРИ; СИСТЕМСКИ И АПЛИКАТИВНИ;
3.МРЕЖНИ СЕРВИСИ.
ЦЕНТРАЛНИ СЕРВЕР ПРИРЕЂИВАЧА СЛУЖИ ЗА СМЕШТАЈ ПОДАТКА О
ТИКЕТИМА СА СВИХ УПЛАТНО-ИСПЛАТНИХ МЕСТА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ,
КАО И ЗА ДОДЕЛУ ЕВИДЕНЦИОНИХ БРОЈЕВА СВАКОГ ТИКЕТА. НА ЊЕМУ СЕ
НАЛАЗЕ ПОДАЦИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР И ИСТИ МОРА БИТИ
ПРЕКО ОДГОВАРАЈУЋЕГ БЕЗБЕДНОСНОГ СЕРВИСА ПОВЕЗАН 24/7 СА СЕРВЕРОМ
УПРАВЕ. ВРЕМЕ НА СЕРВЕРУ ПРИРЕЂИВАЧА МОРА БИТИ СИНХРОНИЗОВАНО
СА РЕФЕРЕНТНИМ ВРЕМЕНОМ СА СЕРВЕРА УПРАВЕ. ''BACKUP'' СЕРВЕР СЛУЖИ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И АРХИВИРАЊЕ ПОДАТАКА О СВАКОМ ТИКЕТУ, БЕЗ
ОБЗИРА НА ЊЕГОВ ТРЕНУТНИ СТАТУС, СА КОЈЕГ СЕ У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ИСТИ
ВРАЋАЈУ – ОБНАВЉАЈУ НА ЦЕНТРАЛНИ СЕРВЕР. СВАКО УПЛАТНО-ИСПЛАТНО
МЕСТО МОРА ИМАТИ РАЧУНАР КОЈИ ЈЕ ВЕЗАН НА
ЦЕНТРАЛНИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРИРЕЂИВАЧА НА КОМЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ
ПОДАЦИ О СВАКОМ ТИКЕТУ НА ТОМ МЕСТУ.
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СИСТЕМСКИ СОФТВЕР КОЈИ ПРИРЕЂИВАЧ КОРИСТИ МОРА БИТИ
ЛЕГАЛАН У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА.
АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР ПРИРЕЂИВАЧА МОЖЕ БИТИ НАБАВЉЕН ИЛИ
СОПСТВЕНО РАЗВИЈЕН У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА. УКОЛИКО ЈЕ
СОПСТВЕНО РАЗВИЈЕН, ПРЕДМЕТ ЈЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА.
МРЕЖНИ СЕРВИСИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ИМПЛЕМЕНТИРАНИ У
СКЛАДУ
СА
МРЕЖНИМ
ПРОЈЕКТОМ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА
ПРИРЕЂИВАЧА.
УВЕРЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ КАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ДАЈЕ ЛАБОРАТОРИЈА ОВЛАШЋЕНА ОД СТРАНЕ МИНИСТРА
ФИНАНСИЈА.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, СИГУРНОСТ И
БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.
ПРИРЕЂИВАЧ МОРА ДА, ПОДАТКЕ СА ЦЕНТРАЛНОГ СЕРВЕРА, КОЈИ СУ
ПРЕНЕТИ У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ СКЛАДИШТИ И ЧУВА, НА НАЧИН КОЈИ
ОМОГУЋАВА УПРАВИ УВИД НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА ПОЧЕВ ОД ПРВЕ НАРЕДНЕ
ГОДИНЕ У ОДНОСУ НА ГОДИНУ У КОЈОЈ СУ НАСТАЛИ.
ПРЕ
СТАВЉАЊА
У
УПОТРЕБУ
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА,
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ ДОСТАВИ УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ
КАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА.
ЗА СВАКУ ПРОМЕНУ КАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА,
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ ДОСТАВИ ДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ КАРАКТЕРИСТИКА ИНФОРМАЦИНОГ СИСТЕМА.
УВЕРЕЊА ИЗ СТ. 9. И 10. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЛАБОРАТОРИЈА
ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА.
ТРОШКОВЕ
ИСПИТИВАЊА
КАРАКТЕРИСТИКА
ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ – КЛАЂЕЊЕ СНОСИ ПРИРЕЂИВАЧ.
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ КЛАЂЕЊЕ, УСЛОВЕ ЗАДОВОЉАВАЊА И НАЧИНЕ ИСПИТИВАЊА.
Поступак давања одобрења
Члан 87.

Уз захтев за добијање одобрења, који, између осталог, садржи податке о називу, и
седишту И ДЕЛАТНОСТИ правног лица које подноси захтев, предаје се следећа
документација:
1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала
из члана 83. овог закона;
1А) ПОДАТКЕ О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ ПРАВНОГ ЛИЦА СА
ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 115В;
1Б) ЕЛАБОРАТ О СПРЕЧАВАЊУ НЕЖЕЉЕНОГ УТИЦАЈА ИГАРА НА СРЕЋУ НА
УЧЕСНИКЕ У ИГРАМА НА СРЕЋУ;
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2) оснивачки акт подносиоца захтева;
3) биланс стања и биланс успеха за претходну годину;
4) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у
којима ће се приређивати посебне игре на срећу - клађења на основу одобрења, СПИСАК
УПЛАТНО-ИСПЛАТНИХ МЕСТА ПО КЛАДИОНИЦИ, с тим што број уплатно-исплатних
местаКЛАДИОНИЦА не може бити мањи од 30,осим правног лица из члана 82. став 3. овог
закона;
5) доказе о испуњености услова из члана 85. овог закона СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ
НАЛЕПНИЦА ЗА УПЛАТНО-ИСПЛАТНА МЕСТА;
6) доказ о локацији објекта у којем се приређују игре на срећу - клађење у смислу
члана 86. овог закона;
7) потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица подносиоца захтева, као и лице које у смислу закона којима се уређује област опорезивања
дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са подносиоцем захтева за
добијање одобрења, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела
предвиђена актом Владе, а у периоду од пет година који претходи подношењу захтева;
8) правила игара на срећу које ће се приређивати.
Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана,
приређивач је дужан да обавести Управу У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА НАСТАЛЕ
ИЗМЕНЕ.
Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1.
овог члана.
Приређивач може отказати приређивање клађења, под условом да је измирио све
доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.
Управа доноси решење о престанку приређивања игре на срећу клађења, ако су
испуњени услови из става 6. овог члана.
Рок важења одобрења
Члан 88.

Одобрење за приређивање ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ – клађењадаје се на РОК
ОД десет годинаи РЕШЕЊЕМ УПРАВЕ, ЧИЈИМ СЕ ДИСПОЗИТИВОМ УТВРЂУЈЕ
ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА. ПРАВНО ЛИЦЕ може се продужити ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ
ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВОГ ОДОБРЕЊА, на начин и под условима из члана 87. овог закона.
Одобрење из става 1. овог члана не важи за приређивање клађења преко средстава
електронске комуникације.
Изузетно од става 1. овог члана, правним лицима из члана 82. став 3. овог закона
одобрење за приређивање клађења даје се за период трајања сезоне коњичких трка.
Период трајања сезоне коњичких трка утврђен је пропозицијама такмичења, које су
оверене од стране Коњичког савеза Србије.
Приређивач
ПРАВНО
ЛИЦЕможе
поднети
ПОДНОСИ
захтев
за
продужењеДОБИЈАЊЕ одобрења најкасније 60 дана пре истека рока из става 1. овог члана.
Приређивач може отказати приређивање клађења, под условом да је измирио све
доспеле обавезе по основу јавних прихода и према играчима.
Управа доноси решење о престанку приређивања игре на срећу клађења, ако су
испуњени услови из става 6. овог члана.
Пријављивање уплатно-исплатних места И КЛАДИОНИЦА
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Члан 92.

Приређивач је дужан да свако отварање уплатно-исплатног места И КЛАДИОНИЦЕ
пријави Управи.
Приређивач је дужан да свако затварање уплатно-исплатног места И КЛАДИОНИЦЕ
пријави Управи.
Приређивач не сме приређивати игре на срећу на уплатно-исплатном местуУ
КЛАДИОНИЦИ пре добијања БЕЗ одобрења за то уплатно-исплатно местоУПРАВЕ.
ДИСПОЗИТИВОМ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРОМЕНАМА ИЗ СТ. 1. И
2. ОВОГ ЧЛАНА УТВРЂУЈЕ СЕ ДАТУМ НАСТАНКА ПРОМЕНЕ.
Управа је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтева одлучи по поднетом
захтеву.
Налепница за означавање и регистрацију уплатно-исплатног места
Члан 93.

Уплатно-исплатно место може бити у употреби ако је на њему на видном месту
истакнута налепница за означавање и регистрацију, коју издајеУправа ИЗРАЂУЈЕ И
ПОСТАВЉА ОВЛАШЋЕНА ЛАБОРАТОРИЈА, а која садржи податке о: типу штампача
тикета, произвођачу штампача тикета, приређивачу, локацији, року важности одобрења и
једнозначном серијском броју НАЗИВУ ЛАБОРАТОРИЈЕ, НУМЕРИЧКОМ БРОЈУ
НАЛЕПНИЦЕ,
ТИПУ
УРЕЂАЈА
ПРЕДВИЂЕНОГ
ШИФАРНИКОМ,
ИДЕНТИФИКАЦИОНОМ БРОЈУ, ПИБ-у И НАЗИВУ ПРИРЕЂИВАЧА И РОКУ ВАЖЕЊА
НАЛЕПНИЦЕ.
НалепницаНАЛЕПНИЦУ из става 1. овог члана, коју ИЗРАЂУЈЕ И поставља
приређивач, важи до истека важења одобрења ОВЛАШЋЕНА ЛАБОРАТОРИЈА ИЗ ЧЛАНА
85. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА.
Министар финансија прописује облик и садржину налепнице из става 1. овог члана.
Накнада за одобрење
Члан 95.

Приређивач плаћа накнаду за добијање одобрења за приређивање посебних игара на
срећу - клађење у висини од 100 евра месечно у динарској противвредности, по кладионици.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун јавних прихода, у
року од осам дана од данапријемарешењао одобрењуДО ПЕТОГ У МЕСЕЦУ ЗА
ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у
месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.
Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се и за сваку нову НАРЕДНУ кладионицу,
која се отвара у периоду важења одобрења НА НАЧИНИ У РОКОВИМА ПРОПИСАНИМ У
СТ. 1-2. ОВОГ ЧЛАНА.
Накнада из ст. 1. и 2. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
6. Игре на срећу преко средстава електронске комуникације
Основни капитал
Члан 98.

Одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације
може добити правно лице које, поред испуњења осталих услова, има основни капитал који не
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може бити мањи од динарске противвредности од 250.000 евра обрачунате по званичном
средњем курсу динара за девизе Народне банке Србије, на дан добијања одобрења.
Основни капитал правног лица у висини из става 1. овог члана мора бити уписан у
одговарајући регистар.
Правно лице које је добило одобрење дужно је да у периоду важења одобрења
одржава износ основног капитала у висини из става 1. овог члана.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УПРАВИ У РОКУ ОД 10 ДАНА ОД ИСТЕКА РОКА
ПРОПИСАНОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ДОСТАВИ БИЛАНС
СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, ИЗВЕШТАЈ О
ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, НАПОМЕНУ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ И
СТАТИСТИЧКИ АНЕКС.
АКО, НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА УПРАВА УТВРДИ
ДА СУ НАСТУПИЛЕ ЧИЊЕНИЦЕ ЗБОГ КОЈИХ ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ИСПУЊАВА
УСЛОВЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ, ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОДОБРЕЊА.

Осигурање исплате добитака и наплате јавних прихода
Члан 99.

Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења обавеза по основу јавних
прихода, приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора у
периоду за који је дато одобрење имати у банци са седиштем на територији Републике Србије
наменски депозит у износу од 150.000 евра у динарској противвредности или поседовати
банкарску гаранцију на тај износ.
Приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације је дужан да у
корист Републике Србије преда овлашћење за располагање средствима наменског депозита из
става 1. овог члана.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ
ЧЛАНА ПРИБАВИ И ДОСТАВИ УПРАВИ НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА
ПОЧЕТКА ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ, УТВРЂЕНОГ РЕШЕЊЕМ УПРАВЕ.
УКОЛИКО ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ДОСТАВИ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИЗ СТ. 1. И 2.
ОВОГ ЧЛАНА У РОКУ ПРОПИСАНОМ У СТАВУ 4. ОВОГ ЧЛАНА, УПРАВА ЋЕ
ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОДОБРЕЊА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ.
Приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора свакога
дана у коме се приређују игре да обезбеди ризико депозит у благајни у износу од најмање
10.000 евра у динарској противвредности, на основу одобрења Управе.
Информатичке карактеристике опреме
Члан 100.

Приређивач игара на срећу преко средстава електронске комуникације мора имати
информатичку опрему на територији Републике Србије, односно "хардвер" и "софтвер" преко
којих играчи учествују у играма на срећу и која омогућава аутоматску размену података са
сервером Управе.
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Приређивач је одговоран за успостављање комуникације између опреме из става 1.
овог члана и сервера Управе, као и за тачност, ажурност, заштиту и правилну размену
података из става 1. овог члана.
Пре стављања у промет опреме, произвођач је дужан да Управи достави уверење о
испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа.
За сваку промену информатичких карактеристика опреме, произвођач опреме је дужан
да Управи достави допуну уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме
тог типа.
Пре стављања у употребу опреме, приређивач је дужан да Управи достави број
уверења, односно допуне уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме тог
типа.
Уверења из ст. 3-5. овог члана даје лабораторија овлашћена од стране министра
финансија.
Контролу испуњености информатичких карактеристика опреме обавља лабораторија
из става 6. овог члана.
ТРОШКОВЕ
ИСПИТИВАЊА
ИСПУЊЕНОСТИ
ИНФОРМАТИЧКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕМЕ СНОСИ ПРИРЕЂИВАЧ.
Министар финансија ближе прописује информатичке карактеристике опреме, услове
њиховог задовољавања и начине њиховог испитивања.
Поступак давања одобрења
Члан 101.

Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава
електронске комуникације садржи:
1)податке о називу и, седишту И ДЕЛАТНОСТИ правног лица - подносиоца захтева;
1А)ПОДАТКЕ О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ ПРАВНОГ ЛИЦА СА
ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 115В;
2) начин идентификације и регистрације играча;
3) поступак у случају прекинуте комуникације са играчем;
4) опис система за чување стања система (бацкуп);
5) опис система за повратак у последње сачувано стање.
Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:
1) елаборат о спречавању нежељеног утицаја на игре ИГАРА на срећу преко средстава
електронске комуникације НА УЧЕСНИКЕ У ИГРАМА НА СРЕЋУ;
2) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у
којима ће се налазити опрема за посебне игре на срећу преко средстава електронске
комуникације;
3) доказе о испуњености услова из члана 100. овог закона;
4) правила игре, односно игара на срећу које ће се приређивати.
Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка, односно доказа из ст.
1. и 2. овог члана, приређивач је дужан да о томе обавести Управу.
Министар финансија ближе прописује начин утврђивања услова за добијање одобрења
из става 1. овог члана.
Рок важења одобрења
Члан 102.
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Одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације
даје се на РОК ОД десет година иРЕШЕЊЕМ УПРАВЕ, ЧИЈИМ СЕ ДИСПОЗИТИВОМ
УТВРЂУЈЕ ПЕРИОД ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА.ПРАВНО ЛИЦЕ може се продужити
ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ НОВОГ ОДОБРЕЊА, на начин и под условима из чл.
97-101. овог закона.
ПриређивачПРАВНО
ЛИЦЕ
може
поднетиПОДНОСИ
захтев
за
продужењеДОБИЈАЊЕ одобрења најкасније 60 дана преистека рока из става 1. овог члана.
Приређивач може отказати приређивање игара на срећу преко средстава електронске
комуникације, под условом да је измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода и
према играчима.
Управа доноси решење о престанку приређивања игара на срећу преко средстава
електронске комуникације, ако су испуњени услови из става 3. овог члана.

Накнада за одобрење
Члан 106.

Приређивач плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање свих врста игара на
срећу преко средстава електронске комуникације у укупном износу од 2.500 евра месечно у
динарској противвредности.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних
прихода, у рокуод осам дана од дана пријема решења о одобрењу ДО ПЕТОГ У МЕСЕЦУ ЗА
ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ, сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у
месецу за претходни месец у периоду важења одобрења.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара
Народне банке Србије на дан уплате.
Накнада за приређивање
Члан 107.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање игара на срећу - клађење преко средстава
електронске комуникације месечно у висини од 15% на основицу, а за остале игре на срећу
преко средстава електронске комуникације у висини од 5% на основицу, коју чини разлика
између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата, с тим што укупан износ
накнаде не може бити мањи од динарске противвредности 7.500 евра месечно.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући уплатни рачун јавних
прихода најкасније до петог у месецу за претходни месец.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се по званичном средњем курсу динара
Народне банке Србије на дан уплате.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ
ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ НА
ОСНОВУ КОЈЕ УТВРЂУЈЕ НАКНАДЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.
НАЧИН ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ПРОПИСУЈЕ
МИНИСТАР ФИНАНСИЈА.
7. Наградне игре у роби и услугама
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Приређивач
Члан 108.

Приређивач у току КАЛЕНДАРСКЕ године може приредити највише две ЧЕТИРИ
наградне игре, а по претходно добијеној сагласности Управе за сваку наградну игру
појединачно.
Сагласност из става 1. овог члана даје се решењем Управе, ЧИЈИМ СЕ
ДИСПОЗИТИВОМ УТВРЂУЈЕ ПЕРИОД ВАЖЕЊА САГЛАСНОСТИ.
Наградна игра из става 1. овог члана не може трајати дуже од 30 60 дана.
У захтеву за добијање сагласности из става 1. овог члана приређивач је дужан да
наведе врсту и правила наградне игре, висину наградног фонда и дужину трајања наградне
игре.
ПРИРЕЂИВАЧ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ДОБИЈАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА, НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 30
ДАНА ПРЕ ДАНА ОТПОЧИЊАЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ.
Министар финансија ближе одређује начин утврђивања испуњености услова из ст. 134. овог члана.
Приређивач који је добио сагласност за приређивање наградне игре дужан је да 15
НАЈКАСНИЈЕ 8 дана пре отпочињања наградне игре објави правила игре у најмање једном
дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије И ДОСТАВИ
ДОКАЗ О ОБЈАВЉИВАЊУ УПРАВИ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА.
Изузетно од става 1. овог члана, државни орган, односно организација може у циљу
побољшања примене одређеног прописа организовати наградну игру искључиво за ту
намену.
За организовање наградне игре из става 78. овог члана Влада утврђује критеријуме и
даје сагласност.
Накнада за приређивање
Члан 113.

Приређивач плаћа накнаду за приређивање наградне игре У РОБИ И УСЛУГАМА у
висини од 25% од укупне вредности наградног фонда.
Ако Управа оцени да вредност наградног фонда из става 1. овог члана не одговара
тржишној вредности, има право да утврди тржишну вредност фонда добитака.
Накнада из става 1. овог члана уплаћује се на одговарајући рачун за уплату јавних
прихода по пријему решењао давању сагласности за приређивањенаградне игре, аУ РОКУ ОД
ТРИ ДАНА пре отпочињања наградне игре.
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
ЧЛАН 115А.
ПРИРЕЂИВАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА НА ОСНОВУ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ УПРАВЕ
ОБРАЧУНА И УТВРДИ ВИСИНУ НАКНАДА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ ПРОПИСАНИХ
ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.
ВИСИНА ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРИРЕЂИВАЧА
ЧЛАН 115Б.
АКО, ПРИРЕЂИВАЧ ИМА ОДОБРЕЊА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ВИШЕ ВРСТА
ИГАРА НА СРЕЋУ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ВИСИНУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЗА
30

СВАКУ ВРСТУ ИГРЕ КОЈУ ПРИРЕЂУЈЕ ПОСЕБНО, У ВИСИНИ КОЈА ЈЕ ПРОПИСАНА
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА ЗА ТУ ВРСТУ ИГРЕ.
СТВАРНИ ВЛАСНИК ПРАВНОГ ЛИЦА
ЧЛАН 115В.
ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ДУЖНО ЈЕ
ДА ДОКАЖЕ ИДЕНТИТЕТ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, НА НАЧИН И У СМИСЛУ
ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.
ПОД СТВАРНИМВЛАСНИКОМ ПРАВНОГ ЛИЦА СМАТРА СЕ:
1) ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО ИМАЛАЦ 25% ИЛИ ВИШЕ
ПОСЛОВНОГ УДЕЛА, АКЦИЈА, ПРАВА ГЛАСА ИЛИ ДРУГИХ ПРАВА, НА ОСНОВУ КОЈИХ
УЧЕСТВУЈЕ У УПРАВЉАЊУ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ, ОДНОСНО УЧЕСТВУЈЕ У КАПИТАЛУ ПРАВНОГ
ЛИЦА СА 25% ИЛИ ВИШЕ УДЕЛА ИЛИ ИМА ДОМИНАНТАН ПОЛОЖАЈ У УПРАВЉАЊУ
ИМОВИНОМ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО
ИМА ПРЕОВЛАЂУЈУЋИ УТИЦАЈ НА ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА;

2) ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈЕ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ПОСРЕДНО ОБЕЗБЕДИ
ИЛИ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СРЕДСТВА И ПО ТОМ ОСНОВУ ИМА ПРАВО ДА БИТНО УТИЧЕ
НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ОРГАНА УПРАВЉАЊА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВОМ
ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА О ФИНАНСИРАЊУ И ПОСЛОВАЊУ;
СТВАРНИ ВЛАСНИК ЛИЦА СТРАНОГ ПРАВА ЈЕ И:
1)ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИ ИЛИ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИК 25 %
ИЛИ ВИШЕ ИМОВИНЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ УПРАВЉАЊА, ПОД УСЛОВОМ ДА СУ
БУДУЋИ КОРИСНИЦИ ОДРЕЂЕНИ;
2)ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ГРУПА ЛИЦА У ЧИЈЕМ ИНТЕРЕСУ ЈЕ ЛИЦЕ
СТРАНОГ ПРАВА ОСНОВАНО ИЛИ ПОСЛУЈЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ЈЕ ТО ЛИЦЕ
ИЛИ ГРУПА ЛИЦА ОДРЕДИВА;
3)ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО НЕОГРАНИЧЕНО
УПРАВЉА СА ВИШЕ ОД 25% ИМОВИНЕ ПРАВНОГ ЛИЦА СТРАНОГ ПРАВА;

ИДЕНТИТЕТ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРАВНО ЛИЦЕ ДОКАЗУЈЕ
ДОСТАВЉАЊЕМ ОРИГИНАЛА ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ ЗВАНИЧНОГ ЈАВНОГ
РЕГИСТРА, КОЈА НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД ТРИ МЕСЕЦА, А У КОЈОЈ ЈЕ НАЗНАЧЕНО ИМЕ,
ПРЕЗИМЕ, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА И ПРЕБИВАЛИШТЕ ИЛИ БОРАВИШТЕ СТВАРНОГ
ВЛАСНИКА ПРАВНОГ ЛИЦА.

АКО ИДЕНТИТЕТ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА ПРАВНОГ ЛИЦА, ПРАВНО ЛИЦЕ
НЕ МОЖЕ ДОКАЗАТИ НА НАЧИН ПРОПИСАН У СТАВУ 4. ОВОГ ЧЛАНА,ПРАВНО
ЛИЦЕ ЈЕ ДУЖНО ДА ДОСТАВИ ПОДАТКЕ КОЈИНЕДОСТАЈУ, ДОСТАВЉАЊЕМ
ОРИГИНАЛА ИЛИОВЕРЕНЕКОПИЈЕ ИСПРАВЕ ИЛИ ДРУГЕ ПОСЛОВНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗ КОЈЕ СЕ ТО МОЖЕ НЕДВОСМИСЛЕНО УТВРДИТИ.
III. НАДЗОР

МЕРЕ У ВРШЕЊУ НАДЗОРА
ЧЛАН 124А.
КАДА ПОРЕСКА УПРАВА У ВРШЕЊУ НАДЗОРА НАД ПРИМЕНОМ ОДРЕДАБА
ОВОГ ЗАКОНА УТВРДИ ДА СЕ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗУЈУ ИГРЕ НА СРЕЋУ БЕЗ ОДОБРЕЊА УПРАВЕ, ДОНЕЋЕ РЕШЕЊЕ КОЈИМ
ЋЕ ДОМАЋИМ ОПЕРАТОРИМА УСЛУГА НА ЕЛЕКТРОНСКИМ КОМУНИКАЦИОНИМ
МРЕЖАМА НАЛОЖИТИ ДА ОНЕМОГУЋЕ ПРИСТУП МРЕЖИ ПРАВНИМ ИЛИ
ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈА ОРГАНИЗУЈУ ТАКВЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ.
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НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА ВРШИ РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 130.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за
прекршај Државна лутрија Србије и правно лице које:
1) дозволу, одобрење, односно сагласност пренесе на треће лице ( члан 8. став 3);
2) поступи супротно забрани из члана 10. овог закона;
3) исплату играчу изврши супротно члану 15. став 1. тачка 3) овог закона;
4) не гарантује за исплату добитака (чл. 19 , 21 , 22. и 23 );
5) не достави Управи одлуку о приређивању игре на срећу ( члан 25. став 1);
6) промени правила класичних игара након започињања продаје срећака, листића или
картица одређеног кола или серије, односно пријема улога ( члан 27. став 2);
7) не објави правила игре у дневној или недељној штампи пре почетка приређивања
игре на срећу или не омогући лицима заинтересованим за учешће у игри да се упознају са
правилима на продајним (уплатним) местима ( члан 27. став 3);
8) не врши извлачење, односно не утврђује добитке пред комисијом од најмање три
члана коју именује приређивач, или не извлачи добитке јавно ( члан 28 );
9) не врши извлачење добитака у директном телевизијском преносу ( члан 29 );
10) не објави промену места или дана извлачења добитака на исти начин на који се
објављују и правила игре на срећу, или не обавести Управу ако се мења дан извлачења
добитака из техничких разлога ( члан 30. ст. 2-3);
11) не врати учесницима новац од продатих срећака, листића или картица, односно
уплаћених улога ( члан 30. став 5);
12) не достави Управи записник о току извлачења, односно утврђивања добитака у
прописаном року ( члан 31. став 2);
13) не објави резултате игре на срећу у штампи, односно на својој интернет страници у
прописаном року ( члан 32 );
14) не исплати новчани добитак, односно не обезбеди преузимање другог добитка у
класичним играма на срећу у прописаном року или не достави Управи записник у
прописаном року ( члан 33. ст. 1. и 4);
15) објави идентитет добитника супротно правилима игре ( члан 33. став 5);
16) не обезбеди податке о основици за обрачун накнаде из члана 35. став 2. овог закона
или не уплати накнаду на одговарајући уплатни рачун јавних прихода најкасније до петог у
месецу за претходни месец у смислу члана 35. став 3. овог закона;
17) не одржава износ основног капитала из чл. 38 , 65 , 83. и 98. овог закона у периоду
важења дозволе, односно одобрења;
18) откупи удео, односно акције, односно повећа сопствени удео или број акција у
структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, без претходне сагласности
министра финансија ( члан 39. став 1);
19) не обезбеди ризико депозит у благајни у износу из чл. 40 , 66 , 84. и 99. овог закона;
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20) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних
карактеристика стола тог типа ( члан 46. став 1);
21) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних
карактеристика стола тог типа ( члан 46. став 2);
22) не достави Управи број уверења, односно допуне уверења о испуњености
техничких и функционалних карактеристика стола тог типа, пре стављања стола у употребу (
члан 46. став 3);
23) не уреди простор у складу са чланом 53. овог закона;
24) не обезбеди непрекидан аудио-видео надзор са снимањем над свим столовима и
аутоматима за игру, као и надзор уласка и изласка у играчницу и надзор над играчима и
посетиоцима ( члан 54. став 1);
25) не чува документацију о непрекидном снимању у прописаном року ( члана 54. став
2);
26) не обезбеди телесну заштиту играчима и посетиоцима у складу са чланом 54. ст. 4.
и 5. овог закона;
27) не обезбеди трајну базу података о лицима којима је дозвољен улазак у играчницу
( члан 55. став 5);
28) омогући запосленима код приређивача учествовање у играма које приређује тај
приређивач ( члан 56. став 1, члан 76. став 1, члан 91. став 1. и члан 105 );
29) омогући запосленима да од играча примају напојнице, поклоне, позајмице или
друге погодности за себе или другога или новчано помажу играче ( члан 57. став 1);
30) вредност промотивног жетона увећа у односу на четвороструку вредност најнижег
износа жетона за играње на столовима у играчници који је прописан правилима игре ( члан
59. став 4);
31) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу у играчницама у
прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року ( члан 59. ст. 4, 5. и 6);
32) не води евиденцију о дневним основицама накнаде или не води евиденцију о
напојницама за игре на срећу на основу које се обрачунава и плаћа накнада, на начин и под
условима које пропише министар финансија ( члан 60 );
33) не достави Управи, у прописаном року, биланс стања, биланс успеха, извештај о
токовима готовине, извештај о променама капитала, напомене уз финансијске извештаје и
статистички анекс ( члан 61. став 1);
34) има мање од 5 аутомата у објекту у коме на основу одобрења приређује посебне
игре на срећу на аутоматима ( члан 64 );
35) аутомат за игре на срећу не подеси да на укупан број програмираних комбинација
исплаћује играчима најмање 80% од вредности УКУПНИХ уплата У ТОМ ЦИКЛУСУ ( члан
67. став 1);
36) не обезбеди тачност, ажурност и заштиту податакаИНФОРМАТИЧКИХ
КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА( члан 67. став 3);
37)
не
достави
Управи
уверење
о
испуњености
техничких
и
функционалнихИНФОРМАТИЧКИХ карактеристика аутомата ТОГ ТИПА, пре стављања у
прометтог типа аутоматаУПОТРЕБУ ( члан 67. став 4);
38) не достави Управи допуну уверењаДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ за сваку промену
техничких или функционалнихИНФОРМАТИЧКИХ карактеристика аутомата ТОГ ТИПА (
члан 67. став 5);
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39) не достави Управи број уверења, односно допуна уверењаДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ
о испуњености техничких и функционалних ИНФОРМАТИЧКИХ карактеристика аутомата
тог типа, пре стављања у промет тогПОНОВНУ УПОТРЕБУ аутомата ( члан 67. став. 6);
40) стави у употребу аутомате за игре на срећу који немају одговарајуће контролне
уређаје који омогућавају аутоматску размену података са сервером Управе ОДГОВАРАЈУЋИ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ( члан 68. ст. 1 И 2 );
41) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену
податакаФУНКЦИОНАЛНОСТ, СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ( члан 68. став 2 СТ. 3-8 );
42) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних
карактеристика контролног уређајаИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, пре стављања у промет
контролног уређаја аутомата УПОТРЕБУ ( члан 68. став 3 9 );
43) не достави Управи допуну уверењаДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ за сваку промену
техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог
типаИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ( члан 68. став 4 10 );
44) не достави Управи број уверења, односно допуна уверења о испуњености
техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа, пре
стављања у промет контролног уређаја аутомата ( члан 68. став 5);
44) АКО СЕ ВРШИ КУПОПРОДАЈА АУТОМАТА БЕЗ УВЕРЕЊА О
ИСПУЊЕНОСТИ ИНФОРМАТИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА ( ЧЛАН 69.
СТАВ 1 );
45) ако приређује игре на срећу у аутомат клубу или уплатно-исплатном местуУ
КЛАДИОНИЦИ на удаљености мањој од прописане (чл. 71. и 86 );
46) не обавести Управу уколико у току важења дозволе дође до измене било којег
податка од значаја за добијање одобрења ( члан 72. став 2, члан 87. став 2. и члан 101. став 3);
47) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу на
аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року ( члан 80 );
48) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у
прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року ( члан 81. ст. 1-6 7 );
49) не води евиденцију о оствареном промету по аутомату ( члан 81. став 7 8 );
50)
не
обезбедитачност,
ажурност,
заштиту
и
правилну
размену
податакаИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА
СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ ( члан 85. став 2 СТ. 1 - 5 );
51) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних
карактеристика штампача тикета, пре стављања у промет тог типа штампача
тикетаОБЕЗБЕДИ
ФУНКЦИОНАЛНОСТ,
СИГУРНОСТ
И
БЕЗБЕДНОСТ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, ИЛИ НЕ СКЛАДИШТИ И НЕ ЧУВА ПОДАТКЕ НА
ПРОПИСАН НАЧИН ( члан 85. став 3 СТ. 7 И 8 );
52) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних
УВЕРЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ карактеристика штампача тикетаИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ( члан 85. став 4 9 );
53) не достави Управи број уверења, односно допуна уверењаДОПУНСКО УВЕРЕЊЕ
о испуњености техничких и функционалнихИНФОРМАТИЧКИХ карактеристикаштампача
тикета пре стављања у промет тог типа штампача тикетаИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА
СВАКУ ПРОМЕНУ ( члан 85. став 5 10);
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54) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року ( члан 95 );
55) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу - клађење у прописаном
износу, на прописан начин и у прописаном року ( члан 96. ст. 1-4);
56) не води евиденцију о оствареном промету за свако уплатно-исплатно место ( члан
96. став 5);
57) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података ( члан 100.
став 2);
58) не достави Управи уверење о испуњености информатичких карактеристика опреме
тог типа, пре стављања у промет опреме ( члан 100. став 3);
59) не достави Управи допуну уверења за сваку промену информатичких
карактеристика опреме ( члан 100. став 4);
60) не достави Управи број уверења, односно допуне уверења о испуњености
информатичких карактеристика опреме тог типа, пре стављања у прометУПОТРЕБУопреме (
члан 100. став 5);
61) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање игара на срећу преко
средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у
прописаном року ( члан 106 );
62) не плаћа накнаду за приређивање игара на срећу преко средстава електронске
комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року И НЕ ВОДИ
ЕВИДЕНЦИЈУ О ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ НА ПРОПИСАН НАЧИН ( члан 107 );
63) не објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на
целој територији Републике Србије 15НАЈКАСНИЈЕ 8 дана пре отпочињања наградне игре И
НЕ ДОСТАВИ ДОКАЗ О ОБЈАВЉИВАЊУ ( члан 108. став 6 7 );
64) врши рекламирање, оглашавање или на други начин приређивање игре чини
доступно јавности, или омогући приређивачу коришћење средстава електронске
комуникације за учествовање у игри, правном лицу које није добило сагласност
Министарства за приређивање наградне игре ( члан 112 );
65) не плаћа накнаду за приређивање наградне игре у прописаном износу, на прописан
начин и у прописаном року ( члан 113 );
66) не обавести Управу о резултатима наградне игре у року од 15 дана од дана
окончања наградне игре ( члан 114. став 1);
67) правила игре не истакне на видном месту у просторији у којој се игра приређује
или их не објави на други начин утврђен овим законом ( члан 115. став 3);
68) мења правила игре у току трајања игре ( члан 115. став 4);
69) НЕ УТВРДИ ВИСИНУ НАКНАДЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ НА ПРОПИСАНИ
НАЧИН ( ЧЛАН 115А );
70) НЕ ОБЕЗБЕДИ ПРОПИСАНУ ВИСИНУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЗА СВАКУ
ВРСТУ ИГРЕ ПОСЕБНО КОЈУ ПРИРЕЂУЈЕ ( ЧЛАН 115Б );
71) НЕ ДОКАЖЕ ИДЕНТИТЕТ СТВАРНОГ ВЛАСНИКА ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА НА
ПРОПИСАНИ НАЧИН ( ЧЛАН 115В );
69 72) не води базу података о лицима која су остварила добитак, на начин који
пропише министар финансија ( члан 116. став 1);
70 73) не чува најмање пет година електронске податке и осталу документацију
прописану овим законом ( члан 116. став 3);
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71 74) не предузима мере из закона којим се уређује спречавање прања новца и
финансирање тероризма и своје евиденције не води у складу са захтевима органа надлежног
за спречавање прања новца и финансирање тероризма ( члан 117 );
75) АКО УЧЕСНИКУ У ИГРИ ОДРЕДИ ЦЕНУ УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ ВИШУ ОД РЕДОВНЕ ЦЕНЕ ( ЧЛАН 118 СТАВ 2 );
72 76) не омогући овлашћеном лицу обављање послова теренске контроле над
целокупним материјално-финансијским пословањем или не омогући преглед просторија,
пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената или података на
основу којих се може утврдити пословање приређивача ( чл. 123 );
73 77) не достави Управи дневне, месечне и годишње извештаје у писаној или
електронској форми ( члан 127. став 1);
74 78) не одазове на позив Управе, непосредно или преко пуномоћника, за
учествовање у поступку канцеларијске контроле, односно не пружи потребна објашњења и
документацију у року који одреди Управа ( члан 128 ).
За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у Државној
лутрији Србије и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000
динара.
За радње из става 1. овог члана тач. 63), 64), 65) и 66) казниће се за прекршај
предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.
За радње из става 1. овог члана одузеће се имовинска корист остварена прекршајем.
Активирање наменског депозита и банкарске гаранције
Члан 131132.

У случају да против приређивача, односно одговорног лица у правном лицу приређивачу буде покренут поступак за прекршаје из члана 130. став 1. тач. 1), 16), 17), 30),
47), 48), 54), 55), 61), 62), 63) и 74) овог закона, уплаћени депозит, односно активирана
банкарска гаранција из чл. 40 , 66 , 84. и 99. овог закона, постају приход буџета, на основу
налога министра финансија.
Ако приређивач, односно одговорно лице буде ослобођен одговорности за прекршај,
средства која су постала приход буџета, враћају се.
Поступак активирања средстава, односно поступак враћања средстава ближе уређује
министар финансија.
АКО ПРИРЕЂИВАЧ НЕ ИЗМИРИ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДА У
ЗАКОНОМ ПРОПИСАНОМ ИЗНОСУ И НА ЗАКОНОМ ПРОПИСАН НАЧИН, УПРАВА
ЋЕ ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК ЗА АКТИВИРАЊЕ СРЕДСТАВА НАМЕНСКОГ
ДЕПОЗИТА ИЛИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ПРИРЕЂИВАЧА ДО КРАЈА ТЕКУЋЕГ
МЕСЕЦА, ЗА ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СУ ДОСПЕЛЕ ЗА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ.
СРЕДСТВА ИЗ НАМЕНСКОГ ДЕПОЗИТА ИЛИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПОСТАЈУ ПРИХОД БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, НА
ОСНОВУ ПОТПИСАНОГ НАЛОГА МИНИСТРА ФИНАНСИЈА ЗА АКТИВИРАЊЕ ТИХ
СРЕДСТАВА.
ПОСТУПАК АКТИВИРАЊА СРЕДСТАВА ИЗ НАМЕНСКОГ ДЕПОЗИТА ИЛИ
БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈЕ МИНИСТАР ФИНАНСИЈА.
Члан 132131.

Управа подноси захтев за покретање прекршајног поступка месно надлежном
прекршајном суду.
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VII РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Доношење Закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу по хитном
поступку непоходно је из разлога што је постојећи систем вршења контроле и надзора над
приређивањем посебних игара на срећу показао велике недостатке, што је имало за
последицу ниске приходе од накнада, тако да ће увођење система електронског надзора
над приређивањем игара на срећу у што краћем могућем року, брже и ефикасније решити
наведене проблеме и из тог разлога је било неопходно дати потребан законски оквир што
је системски решено овим законом.
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