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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за игре на срећу
Омладинских бригада 1
Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА
ПОСЕБНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА
Датум
усвајања

28.12.2021.

Закон о играма на срећу („Службени гласник РС бр. 18/2020)

Подаци о надзираном субјекту

 Правно лице
Пословно име и назив: ___________________________________________________
ПИБ:___________________________________________________________________
Матични број:___________________________________________________________
Заступник / одговорно лице:_______________________________________________
Функција:_______________________________________________________________
ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:_____________________________________________
Седиште: ______________________________________________________________
Пословна јединица: ______________________________________________________
Контакт: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Број и датум одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима:
_______________________________________________________________________

Питање
1. Да ли је приређивач игара на срећу на аутоматима
регистровао као претежну делатност коцкање и клађење код
Агенције за привредне регистре ?
2. Да ли приређивач приређује игре на срећу за које су
донета Правила игре, на које је министар финансија дао
сагласност у складу са чл. 4. став 1. Закона о играма на
срећу?
3. Да ли су сви запослени који имају директан контакт са
учесницима игара на срећу пре ступања на рад оспособљени
за превентивно деловање против болести зависности према
учесницима игара на срећу?
4. Да ли је унутар објекта у коме се приређују игре на
срећу у близини улазних врата истакнут постер величине
100 x 80 на коме се налази одговарајући текст о превенцији
болести зависности као и контакт подаци сертификоване
установе за лечење болести зависности од игара на срећу?
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Бодови
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5. Да ли на сваком пулту или шалтеру преко кога се
региструје учествовање у играма на срећу, постоје брошуре,
флајери са текстом о превенцији болести зависности као и
контакт подаци сертификоване установе за лечење болести
зависности од игара на срећу?
6. Да ли приређивач игара на срећу спроводи забрану
учествовања малолетних лица у играма на срећу?
7. Да ли приређивач оглашавање и рекламирање врши уз
обавезно обавештење о забрани учествовања малолетних
лица у играма на срећу и одговарајући текст упозорења о
превенцији болести зависности?
8. Да ли приређивач у периоду важења одобрења одржава
висину основног капитала, у складу са чл. 60 ст.1. Закона о
играма на срећу?
9. Да ли приређивач сваког дана обезбеђује у благајни
ризико депозит у висини прописаној чл. 61. став 4. Закона о
играма на срећу?
10. Да ли приређивач у периоду за који му је дато одобрење
има у банци наменски депозит или поседује банкарску
гаранцију у висини прописаној чл. 61. став 1. Закона о
играма на срећу?
11. Да ли се у простору у коме се приређују игре на срећу
на аутоматима налази најмање пет аутомата?
12. Да ли се у простору у коме се приређују игре на срећу на
аутоматима за које је Управа издала одобрење, налазе
аутомати који нису стављени у употребу?
13. Да ли у простору аутомат клуба постоје аутомати на
којима је извршена промена техничких и функционалних
карактеристика?
14. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је
прибављено допунско уверење од овлашћене лабораторије?
15. Да ли у простору аутомат клуба постоје аутомати на
којима је вршена поправка?
16. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли су
поправку аутомата вршила овлашћена лица која испуњавају
услове прописане Правилником о условима за обављање
поправке столова и аутомата за игре на срећу?
17. Да ли надзирани субјекат води евиденцију о месечном
оствареном промету по сваком аутомату појединачно?
18. Да ли приређивач води базу података о лицима која су
остварила добитак код приређивача игара на срећу, сходн
чл. 4. Правилника о начину вођења базе података о лицима
која су остварила добитак код приређивача игара на срећу?
19. Да ли је приређивач обезбедио непрекидан видео надзор
са снимањем сходно члану 64. Закона о играма на срећу?
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20. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли се
документација о непрекидном снимању чува 30 дана од дана
снимања?
21. Да ли сви аутомати који су у употреби имају на видном
месту истакнуту налепницу за означавање и регистрацију?

да-5

не-1

да-5

не-1

Укупан број бодова:
Степен ризика: од 85-105 – незнатан, од 64-84 низак, од 43-63 средњи, од 22-42 – висок и
од 1-21 – критичан
На основу укупног броја бодова надзирани субјект је сврстан у категорију ризика:
а) незнатан б) низак в) средњи г) висок д) критичан
Надзирани субјект

Инспектор

_____________________

________________

