
НАЦРТ ЗАКОНА 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ 

 
Члан 1. 

У Закону о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 93/12-др. закон), у 
члану 2. став 2.  реч: „приређују” замењује се речју: „организују”, реч: „приређивача” 
замењује се речју: „организатора”, а речи: „(непосредно на месту приређивања игрe или 
путем телефона), при чему крајњи исход зависи искључиво од постигнутих резултата из 
задате области” замењују се речима: „у присуству комисије именоване од стране 
организатора.” 
 

Члан 2. 
У члану 6. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„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.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „став 3.” замењују се речима: 

„став 4.”. 
Досадашњи став 5. постаје став 6. 
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „ставу 5.” замењују се речима: 

„ставу 6.”. 
Досадашњи став 7. постаје став 8. 
У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 5.” замењују се речима: 

„става 6.”. 
 

Члан 3. 
 У члану 9 . став 1 . тачка 1 ) р ечи: „Упр аве за игр е на срећу” замењују се речима: 
„Пореске управе”, а реч: „као” и речи: „образована Законом о играма на срећу („Службени 
гласник РС”, бр. 84/04, 85/05-др. закон и 95/10)” бришу се. 

Тачка 6) мења се и гласи: 
„6) аутоматима се сматрају електромеханички, електронски и слични уређаји који 

раде на основу алгоритама случајних догађаја;”. 
 Тачка 7) мења се и гласи: 
 „7) игре на срећу на аутоматима су игре које се играју на уређајима из тачке 6) овог 
члана на којима играчи уплатом одређеног износа стичу могућност остваривања добитка 
предвиђеног правилима игре, која морају бити донета у складу са законом;”. 
 Тачка 9) мења се и гласи:  
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 „9) игре на срећу преко средстава електронске комуникације, у смислу овог закона, 
су све игре на срећу 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;”. 
 Тачка 13) мења се и гласи: 
 „13) уплатно-исплатно место у кладионици је бројачно означено место за уплату-
исплату на коме се налази сертификована опрема означена налепницом;”. 

Додају се тач. 14) и 15), које гласе: 
 „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, а 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.” 
 

Члан 4. 
 Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10. 
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 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 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) улазак или омогућавање уласка малолетних лица у објекте у којима се приређују 

игре на срећу; 
8) учествовање или омогућавање учествовања малолетним лицима у играма на 

срећу; 
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9) приређивање игара са пирамидалним карактером (ланци среће и сл.); 
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 новац, или 
друго средство плаћања саставни део награде; 

11) замена робне награде, односно услуге добијене у играма на срећу за новчану 
противвредност добијене робе, односно услуге; 

12) приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу 
– клађење дуже од 18 сати дневно у 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; 

14) истицање натписа casino/а или казино/а, или сличних натписа који у корену 
речи имају реч casino или казино, на објектима у којима се приређују посебне игре на 
срећу, супротно члану 48а став 1. овог закона; 

15) коришћење речи casino/a или казино/а, или сличних речи које у корену речи 
имају реч casino или казино у називу правног лица или предузетника, супротно члану 48а 
став 2. овог закона; 

16) омогућавање учествовања у играма на срећу преко средстава електронске 
комуникације које организује лице које не поседује одобрење; 

17) приређивање игара на срећу које не гарантују исте услове свим играчима; 
18) коришћење речи: лутрија, лото, бинго и назива других врста класичних игара 

на срећу у називу правног лица или предузетника; 
19) 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.” 

 
Члан 5. 

У називу члана 11. речи: „за игре на срећу” бришу се. 
 

Члан 6. 
 У члану 15. тачка 1) реч: „(казинима)” брише се. 

У тачки 3) подтачка (2) после речи: „догађаје”, додају се запета и речи: „који по 
својој суштини не представљају класичне игре, а који су таксативно наведени и 
образложени у правилима игре”. 

 
Члан 7. 

 У члану 28. став 1. после речи: „приређивач”, додају се запета и речи: „ако 
правилима игре није друкчије одређено”. 
 У ставу 3. после речи: „јавно” додају се запета и речи: „ако правилима игре није 
друкчије одређено”. 
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Члан 8. 
У члану 41. став 3. после тачке 1) додају се нове тач. 1а) и 1б), које гласе: 

 „1а) подаци о стварном власнику правног лица са доказима из члана 115в овог 
закона; 
 1б) елаборат о спречавању нежељеног утицаја игара на срећу на учеснике у играма 
на срећу.” 

 
Члан 9. 

У члану 47. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Сто може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута налепница за 

означавање и регистрацију, која садржи податке о: називу лабораторије, нумеричком броју 
налепнице, типу уређаја предвиђеног шифарником, идентификационом броју, ПИБ-у и  
називу приређивача и року важења налепнице. 
 Налепницу из става 1. овог члана израђује и поставља лабораторија из члана 46. 
став 4. овог закона.” 

 
Члан 10. 

 После члана 48. додају се назив члана 48а  и члан 48а, који гласе: 
 

„Истицање натписа и назива 
 

Члан 48а 
На објекту у којем се приређују посебне игре на срећу у играчницама приређивач 

истиче посебан натпис, и то: casino/а или казино/а. 
Приређивач који приређује посебне игре на срећу у играчницама, у свом 

пословном имену, односно називу може користити речи casino/а или казино/а у називу.” 
 

Члан 11. 
Члан 50. мења се и гласи: 

„Члан 50. 
Приређивач је дужан да сваки квар стола пријави Управи. 
Приређивач  је  дужан   да   након   извршене   поправке   стола   покрене   поступак 

ванредне контроле код лабораторије из члана 46. став 4. овог закона.” 
 

Члан 12. 
У члану 63. став 3. после речи: „у закупу” додају се запета и речи: „односно 

лизингу”. 
 

Члан 13. 
У члану 65. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
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 „Приређивач је дужан да Управи, у року од десет дана од дана истека рока 
прописаног за подношење финансијских извештаја, достави биланс стања, биланс успеха, 
извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу, напомену уз 
финансијски извештај и статистички анекс. 
 Ако, на основу извештаја из става 4. овог члана Управа утврди да су наступиле 
чињенице због којих приређивач престане да испуњава услове за приређивање посебних 
игара на срећу на аутоматима, донеће решење о одузимању одобрења.” 
  

Члан 14. 
У члану 66. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 

 „Приређивач је дужан да доказе о средствима 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, утврђеном решењем Управе. 
 Уколико приређивач не достави доказе о средствима обезбеђења из ст. 1. и 2. овог 
члана у року из става 4. овог члана, Управа ће донети решење о одузимању одобрења за 
приређивање посебних игара на срећу на аутоматима.” 
 Досадашњи став 4. постаје став 6. 
 

Члан 15. 
Назив члана 67. и члан 67. мењају се и гласе: 

 
„Информатичке карактеристике аутомата 

 
Члан 67. 

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 доносе за сваки тип аутомата 
посебно, исплаћује играчима најмање 80% од вредности 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. 
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Уверења из ст. 4-6. овог члана издаје 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 – 
једном годишње, ванредно, као и у посебним случајевима -  по налогу надлежног 
државног органа. 

Трошкове испитивања информатичких карактеристика аутомата сноси приређивач. 
Министар финансија прописује ближе информатичке карактеристике аутомата, 

услове задовољавања и начине испитивања.” 
 

Члан 16. 
Назив члана 68. и члан 68. мењају се и гласе: 

 
„Карактеристике информационог система за приређивање посебних игара на срећу 

на аутоматима 
 

Члан 68. 
Приређивач посебних игара на срећу на аутоматима мора имати информациони 

систем за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, којег чини: 
1) опрема, коју чине: 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, који мора бити преко одговарајућег безбедоносног сервиса повезан 
непрекидно (24/7) са сервером Управе. 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 у податке, 
најмање пет година, почев од прве наредне године у односу на годину у којој су настали. 

Подаци морају бити доступни у изворном облику три месеца од момента настанка, 
након чега их приређивач може архивирати, 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 којим се уређују ауторска и сродна права. 
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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 карактеристика информационог система. 

За сваку промену карактеристика информационог система, приређивач је дужан да 
Управи достави допунско уверење о испуњености карактеристика информационог 
система. 

Уверења из ст. 10. и 11. овог члана издаје овлашћена лабораторија из члана 67. став 
7. овог закона. 

Трошкове испитивања испуњености карактеристика информационог система сноси 
приређивач. 

Министар финансија прописује ближе карактеристике информационог система 
приређивача за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима, услове 
задовољавања и начине испитивања.” 

 
Члан 17. 

Назив члана 69. и члан 69. мењају се и гласе: 
 

„Купопродаја и увоз аутомата 
 

Члан 69. 
Не може се вршити купопродаја и увоз аутомата за које није издато уверење о 

испуњености информатичких карактеристика аутомата које издаје овлашћена 
лабораторија из члана 67. став 7. овог закона. 

Забрану увоза аутомата у смислу става 1. овог члана контролише Управа царина, у 
складу са одговарајућим царинским прописима.” 

 
Члан 18. 

Члан 70. мења се и гласи: 
„Члан 70. 

 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 11. овог закона.” 
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Члан 19. 
 У члану 72. став 1. речи: „називу и седишту” замењују се речима: „називу, седишту 
и делатности”. 
 После тачке 1) додају се тач. 1а) и 1б), које гласе: 
 „1а) подаци о стварном власнику правног лица са доказима из члана 115в овог 
закона; 
 1б) елаборат о спречавању нежељеног утицаја игара на срећу на учеснике у играма 
на срећу;”. 

У тачки 5) после речи: „или закупу” додају се запета и речи: „односно лизингу”, а 
после речи: „закона” додају се запета и речи: „са спецификацијом налепница за 
аутомате;”. 

У тачки 8) после речи: „приређивати” додају се речи: „на аутоматима тог типа”. 
У ставу 2. после речи: „Управу” додају се запета и речи: „у р о ку од тр и дана од 

дана настале измене”. 
 После става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 

„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. 

Управа доноси решење о престанку приређивања посебних игара на срећу на 
аутоматима, ако су испуњени услови из става 3. овог члана.” 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 
 

Члан 20. 
 У члану 73. став 1. мења се и гласи: 
 „Одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима даје се на рок 
од десет година решењем Управе, чијим се диспозитивом утврђује период важења 
одобрења. Правно лице може по истеку тог рока поднети захтев за добијање новог 
одобрења, на начин и под условима из члана 72. овог закона.” 
 Став 3. брише се. 

Досадашњи став 4. постаје став 3. 
У досадашњем ставу 5, који постаје став 4, речи: „става 4.” замењују се речима: 

„става 3.” 
 

Члан 21. 
 Члан 77. мења се и гласи: 

„Члан 77. 
Приређивач је дужан да свако стављање аутомата у употребу, повлачење аутомата 

из употребе или пресељење аутомата, пријави Управи. 
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Ако на једном аутомату истовремено могу да играју више играча, свако место за 
игру, у смислу овог закона, сматра се посебним аутоматом, али се та места за игру не могу 
раздвајати тако да се евидентирају и приказују да се користе као посебни аутомати на 
различитим локацијама. 

Приређивач не сме ставити у употребу аутомат, повући аутомат из употребе или 
преселити аутомат, без одобрења које решењем даје Управа. 

Диспозитивом решења којим се одлучује о промени из става 3. овог члана, утврђује 
се и датум настанка промене.” 
  

Члан 22. 
У члану 78. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Аутомат може бити у употреби ако је на њему на видном месту истакнута 

налепница за означавање и регистрацију, која садржи податке о: називу лабораторије, 
нумеричком броју налепнице, типу уређаја предвиђеног шифарником, идентификационом 
броју, ПИБ-у и називу приређивача и року важења налепнице. 

Налепницу из става 1. овог члана израђује и поставља овлашћена лабораторија из 
члана 67. став 7. овог закона.” 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„Трошкове прибављања налепница сноси приређивач.” 
Досадашњи став 3. постаје став 4. 

 
Члан 23. 

У члану 80. став 2. речи: „у року од осам дана од дана пријема решења о одобрењу” 
замењују се речима: „и то први пут по издавању одобрења до петог у наредном месецу за 
месец у коме је издато одобрење,”. 

У ставу 3. реч: „нови” брише се, а речи: „прописан у ставу 2.” замењују се речима: 
„и у роковима из ст. 1. и 2.”  

Став 4. брише се. 
Досадашњи став 5. постаје став 4. 

 
Члан 24. 

У члану 81. став 2. тачка на крају става замењује се запетом и додају се речи: 
„сразмерно броју дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни 
месец у периоду важења одобрења.” 

 
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„Накнада из става 1. овог члана уплаћује се за сваки аутомат који се уводи у 

употребу у току важења одобрења, на начин из става 2. овог члана.” 
Досадашњи став 3. постаје став 4. 
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У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи „става 3.” замењују се речима: 
„става 4.”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „става 3.” замењују се речима: 
„става 4.”. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи „ст. 1. и 3.” замењују се речима: 
„ст. 1. и 4.”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „става 3.” замењују се речима: „ст. 
1. и 4.” 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 7.” замењују се речима: 
„става 8.”. 
 

Члан 25. 
У члану 83. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
„Приређивач је дужан да Управи у року од десет дана од дана 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 престане да испуњава услове за приређивање посебних 
игара на срећу – клађење, донеће решење о одузимању одобрења.” 
 

Члан 26. 
У члану 84. став 1. речи: „уплатно-исплатном месту” замењују се речју: 

„кладионици”. 
У ставу 2. речи: „уплатно-исплатних места” замењују се речју: „кладионица”. 
После става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе: 
„Приређивач је дужан да доказе о средствима 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, утврђеном решењем Управе. 

Уколико приређивач не достави доказе о средствима обезбеђења из ст. 1. и 2. овог 
члана у року из  става 4. овог члана, Управа ће донети решење о одузимању одобрења за 
приређивање посебних игара на срећу - клађење.” 
 Досадашњи став 4. постаје став 6. 

 
Члан 27. 

Назив члана 85. и члан 85. мењају се и гласе: 
 

„Карактеристике информационог система за приређивање посебних игара на срећу – 
клађење 
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Члан 85. 
Приређивач посебних игара на срећу – клађење мора имати информациони систем 

за приређивање посебних игара на срећу – клађење, којег чини: 
1) опрема, коју чине: централни и „backupˮ сервер, рачунари и комуникациона 

опрема; 
1) софтвери: системски и апликативни; 
2) мрежни сервиси. 
Централни сервер приређивача служи за смештај података 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 безбедоносног сервиса повезан непрекидно (24/7) са сервером 
Управе. Време на централном серверу приређивача мора бити синхронизовано са 
референтним временом са сервера Управе. „Backupˮ сервер служи за складиштење и 
архивирање података о сваком тикету, без обзира на његов тренутни статус, са којег се у 
случају потребе ти подаци обнављају - враћају 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. 

Системски софтвер који приређивач користи мора бити легалан у складу са 
законом којим се уређују ауторска и сродна права. 

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 сталан увид у податке, 
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 информационог 
система. 

Уверења из ст. 9. и 10. овог члана издаје овлашћена лабораторија из става 6. овог 
члана. 

Трошкове испитивања карактеристика информационог система посебних игара на 
срећу – клађење сноси приређивач. 
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Министар финансија прописује ближе карактеристике информационог система за 
приређивање посебних игара на срећу – клађење, услове задовољавања и начине 
испитивања.” 
 

Члан 28. 
У члану 87. став 1. речи: „називу и седишту” замењују се речима: „називу, седишту 

и делатности”. 
После тачке 1) додају се тач. 1а) и 1б), које гласе: 

 „1а) податке о стварном власнику правног лица са доказима из члана 115в овог 
закона; 
 1б) елаборат о спречавању нежељеног утицаја игара на срећу на учеснике у играма 
на срећу;”. 
 У тачки 4) после речи: „одобрења,” додају се речи: „списак уплатно-исплатних 
места по кладионици,”, а речи: „уплатно-исплатних места” замењују се речју: 
„кладионица”. 
 У тачки 5) после речи: „закона” додају се запета и речи: „са спецификацијом 
налепница за уплатно-исплатна места.” 
 У ставу 2. после речи: „Управу” додају се запета и речи: „у року од три дана од 
дана настале измене”. 

 
Члан 29. 

У члану 88. став 1, мења се и гласи: 
„Одобрење за приређивање посебних игара на срећу – клађење даје се на рок од 

десет година решењем Управе, чијим се диспозитивом утврђује период важења одобрења. 
Правно лице по истеку тог периода може поднети захтев за добијање новог одобрења, на 
начин и под условима из члана 87. овог закона.” 

Став 5. брише се. 
Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 5. и 6.  

 
Члан 30. 

Назив члана 92. и члан 92. мењају се и гласе:  
 

„Пријављивање уплатно-исплатних места и кладионица 
 

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 у кладионици без одобрења Управе. 
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Диспозитивом решења којим се одлучује о променама из ст. 1. и 2. овог члана 
утврђује се и датум настанка промене.” 
 

Члан 31. 
У члану 93. ст. 1. и 2. мењају се и гласе: 
„Уплатно-исплатно место може бити у употреби ако је на њему на видном месту 

истакнута налепница за означавање и регистрацију, која садржи податке о: називу 
лабораторије, нумеричком броју налепнице, типу уређаја предвиђеног шифарником, 
идентификационом броју, ПИБ-у и називу приређивача и року важења налепнице. 

Налепницу из става 1. овог члана израђује и поставља овлашћена лабораторија из 
члана 85. став 6. овог закона.” 
 

Члан 32. 
У члану 95. став 2. речи: „у року од осам дана од дана пријема решења о одобрењу” 

замењују се речима: „и то први пут по издавању одобрења до петог у наредном месецу за 
месец у коме је издато одобрење”. 

У ставу 3. реч: „нову” брише се, а после речи „одобрењаˮ  додају се запета и речи: 
„на начин и у роковима прописаним одредбама ст. 1. и 2. овог члана”. 

 
Члан 33. 

 У члану 98. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
„Приређивач је дужан да Управи, у року од десет дана од дана 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 престане да испуњава услове за приређивање игара на 
срећу преко средстава електронске комуникације, донеће решење о одузимању одобрења.” 

 
Члан 34. 

У члану 99. после става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе: 
„Приређивач је дужан да доказе о средствима 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, утврђеном решењем Управе. 

Уколико приређивач не достави доказе о средствима обезбеђења из ст. 1. и 2. овог 
члана у року из става 3. овог члана, Управа ће донети решење о одузимању одобрења за 
приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације.” 

Досадашњи став 3. постаје став 5. 
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Члан 35. 
У члану 100. после става 7. додаје се нови став 8, који гласи: 

 „Трошкове испитивања испуњености информатичких карактеристика опреме сноси 
приређивач.” 
 Досадашњи став 8. постаје став 9. 
 

Члан 36. 
У члану 101. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 
„1) податке о називу, седишту и делатности правног лица - подносиоца захтева;”. 
После тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи: 
„1а) податке о стварном власнику правног лица са доказима из члана 115в овог 

закона;”. 
У ставу 2. тачка 1) мења се и гласи: 
„1) елаборат о спречавању нежељеног утицаја игара на срећу преко средстава 

електронске комуникације на учеснике у играма на срећу;”. 
 

Члан 37. 
У члану 102. став 1, мења се и гласи: 
„Одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске 

комуникације даје се на рок од десет година решењем Управе, чијим се диспозитивом 
утврђује период важења одобрења. Правно лице може поднети захтев за добијање новог 
одобрења, на начин и под условима из чл. 97-101. овог закона.” 

Став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: „става 3.” замењују се речима: 

„става 2.”.  
 

Члан 38. 
У члану 106. став 2. речи: „у року од осам дана од дана пријема решења о 

одобрењу” замењују се речима: „и то први пут по издавању одобрења до петог у наредном 
месецу за месец у коме је издато одобрење,”. 

 
Члан 39. 

У члану 107. додају се ст. 4. и 5, који гласе: 
„Приређивач је дужан да води евиденцију о оствареном промету за игре на срећу 

преко средстава електронске комуникације на основу које обрачунава накнаду из става 1. 
овог члана. 

Начин вођења евиденција из става 4. овог члана прописује министар финансија.” 
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Члан 40. 
У члану 108. став 1. после речи: „у току” додаје се реч: „календарске”, а реч: „две” 

замењује се речју: „четири”. 
У ставу 2. после речи: „Управеˮ додају се запета и речи: „чијим се диспозитивом 

утврђује период важења сагласности.” 
У ставу 3. број: „30” замењује се бројем: „60”. 
После става 4. додаје се нови став 5, који гласи: 
„Правно лице, односно предузетник може поднети захтев за добијање сагласности 

за приређивање наградне игре у роби и услугама, најкасније у року од 30 дана пре дана 
отпочињања наградне игре.” 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: „ст. 1-3.” замењују се речима: 
„ст.1-4.” 

Досадашњи став 6, који постаје став 7, мења се и гласи: 
„Приређивач који је добио сагласност за приређивање наградне игре дужан је да 

најкасније осам 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.” 

Досадашњи став 7. постаје став 8. 
 У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 7.” замењују се речима: 
„става 8.” 
  

Члан 41. 
У члану 113. став 1. после речи: „игре” додају се речи: „у роби и услугама”. 

 У ставу 3. речи: „по пријему решења о давању сагласности за приређивање 
наградне игре, а” замењују се речима: „у року од три дана”. 
 

Члан 42. 
После члана 115. додају се називи чл. 115а-115в и чл. 115а-115в, који гласе: 

 
„Обрачун и уплата накнада за игре на срећу 

 
Члан 115а 

 Приређивач је дужан да на основу решења о одобрењу Управе обрачуна и уплати 
накнаде за игре на срећу прописане одредбама овог закона. 
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Висина основног капитала приређивача 
 

115б 
 Ако, приређивач има одобрење за приређивање више врста игара на срећу, дужан је 
да обезбеди висину основног капитала за 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 финансирање тероризма. 
 Под стварним власником 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; 
 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 је интересу 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 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 који 
недостају, достављањем оригинала или оверене копије исправе или друге пословне 
документације из које се то може недвосмислено утврдити.” 
 

Члан 43. 
У члану 130. став 1. тачка 35) после речи: „комбинација” додају се речи: „у 

циклусу”, а после речи: „уплата” додају се речи: „у том циклусу”. 
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У тачки 36) реч: „података” замењује се речима: „информатичких карактеристика 
аутомата”. 

Тач. 37)-45) мењају се и гласе: 
„37) не достави Управи уверење о испуњености информатичких карактеристика 

аутомата тог типа, пре стављања у употребу (члан 67. став 4); 
38) не достави Управи допунско уверење за сваку промену информатичких 

карактеристика аутомата тог типа (члан 67. став 5); 
39) не достави Управи допунско уверење о испуњености информатичких 

карактеристика аутомата тог типа, пре стављања у поновну употребу аутомата (члан 67. 
став 6); 

40) стави у употребу аутомате за игре на срећу који немају одговарајући 
информациони систем (члан 68. ст. 1. и 2); 

41) не обезбеди функционалност, сигурност и безбедност информационог система 
(члан 68. ст. 3-8); 

42) не достави Управи уверење о испуњености информационог система, пре 
стављања у употребу (члан 68. став 9); 

43) не достави Управи допунско уверење за сваку промену карактеристика 
информационог система (члан 68. став 10); 

44) ако се врши купопродаја и увоз  аутомата без уверења о испуњености 
информатичких карактеристика аутомата (члан 69. став 1); 

45) ако приређује игре на срећу у аутомат клубу или у кладионици на удаљености 
мањој од прописане (чл. 71. и 86);ˮ. 

Тач. 48)-53) мењају се и гласе: 
„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. 1-7); 
49) не води евиденцију о оствареном промету по аутомату (члан 81. став 8); 
50) не обезбеди информациони систем за приређивање посебних игара на срећу – 

клађење (члан 85. ст. 1-5); 
51) не обезбеди функционалност, сигурност и безбедност информационог система, 

или не складишти и не чува податке на прописан начин (члан 85. ст. 7. и 8); 
52) не достави Управи уверење о испуњености карактеристика информационог 

система (члан 85. став 9); 
53) не достави Управи допунско уверење о испуњености информатичких 

карактеристика информационог система, за сваку промену (члан 85. став 10);ˮ . 
У тачки 60) реч: „промет” замењује се речју: „употребу”. 
У тачки 62) после речи: „року” додају се речи: „и не води евиденцију о оствареном 

промету на прописан начин”. 
Тачка 63) мења се и гласи: 
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„63) не објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира 
на целој територији Републике Србије најкасније осам дана пре отпочињања наградне 
игре и не достави доказ о објављивању (члан 108. став 7);ˮ. 

После тачке 68) додају се тач. 68а), 68б) и 68в), које гласе: 
„68а) не утврди висину накнаде за игре на срећу на прописани начин (члан 115а); 
68б) не обезбеди прописану висину основног капитала за сваку врсту игре посебно 

коју приређује (члан 115б); 
68в) не докаже идентитет стварног власника тог правног лица на прописани начин 

(члан 115в);ˮ. 
После тачке 71) додаје се тачка 71а), која гласи: 
„71а) ако учеснику у игри одреди цену услуге електронске комуникације вишу од 

редовне цене (члан 118. став 2);ˮ. 
 

Члан 44. 
Члан 131. мења се и гласи: 

„Члан 131. 
Ако, приређивач не измири обавезе које су доспеле по основу 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. 

Средства из наменског депозита или средства остварена активирањем 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 наменског депозита или банкарске гаранције 
ближе уређује министар финансија.” 

 
Члан 45. 

 Приређивачи који поседују одобрење за приређивање посебних игара на срећу на 
аутоматима дужни су да ускладе приређивање игара на срећу са одредбама чл. 12.  и 19. 
овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
 Приређивачи који поседују одобрење за приређивање посебних игара на срећу на 
аутоматима дужни су да ускладе приређивање тих игара са одредбама чл. 15.  и 16. овог 
закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, с тим што су захтеве 
за утврђивање испуњености услова из чл. 15.  и 16. овог закона дужни да поднесу 
овлашћеној лабораторији најкасније шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 
 Приређивачи који поседују одобрење за приређивање посебних игара на срећу – 
клађење дужни су да ускладе приређивање тих игара са одредбама члана 27. овог закона у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона,  с тим што  су захтеве за 
утврђивање испуњености услова из члана 27. овог закона дужни да поднесу овлашћеној 
лабораторији најкасније три месеца од дана ступања на снагу овог закона. 
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Члан 46. 

Подзаконске прописе предвиђене овим законом надлежни орган донеће у року од 
30 дана од дана ступања на снагу овог закона. 
 

Члан 47. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Правилник о условима у 

погледу опремљености за вршење техничког прегледа и поправке аутомата и столова за 
игре на срећу („Службени гласник РС”, број 12/10). 

 
Члан 48. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 


