
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 („Службеном гласнику РС”, број 
88/11), док су Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији („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 2. 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 овог закона 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 надзор над 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 овог 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% у зависности од 
врсте игара на срећу, а које без електронског надзора Управа не може да контролише. 
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3) Циљеви који се постижу доношењем новог закона 
 Доношењем овог закона 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 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 извлачење и утврђивање добитака мора да надгледа трочлана 
комисија ако правилима игре није друкчије одређено, што подразумева да је извлачење 
јавно ако правилима игре није друкчије одређено. 

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. 

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. 
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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 власницима аутомата, као и приређивачима 
који аутомате узимају у закуп, односно лизинг. 

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 
које се тиче друштвено одговорног приређивања, обавезује се приређивач да има 
регистровану делатност за коцкање и клађење, уз могућност да може да користи аутомате 
ако су у његовом власништву, или закупу, односно лизингу 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 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 изменама члана 130. усаглашене су казнене одредбе са 
изменама и допунама одредба које су извршене у Закону о играма на срећу. 

Чланом 44. 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 
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 45. 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 овог закона. 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. 
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Чланом 46. 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 47. Предлога закона дефинисано је да 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. 

Чланом 48. Предлога закона дефинисан је рок за ступање на снагу овог закона. 
 
IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 
 За спровођење овог закона нису потребна посебна финансијска средства из буџета 
Републике Србије. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, у складу са чланом 167. 

Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-пречишћен текст), 
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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