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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА

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 сагласности за приређивање наградних игара у роби и услугама:
_______________________________________________________________________

Питање
1. Да ли је накнада за приређивање уплаћена најкасније
3 дана пре отпочињања наградне игре у роби и
услугама?
2. Да ли износ уплаћене накнаде за приређивање
одговара износу
накнаде из решења о давању
сагласности?
3. Да ли је приређивач објавио правила игре у најмање
једном дневном листу који се дистрибуира на целој
територији Републике Србије најмање 8 дана пре
отпочињања наградне игре?
4. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је
приређивач доставио Управи за игре на срећу доказ о
објављивању у року од 3 дана од дана објављивања?

Да

Не

да-5

не-1

да-5

не-1

да-5

не-1

да-5

не-1

Бодови
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5. Да ли је приређивач обавестио Управу за игре на
срећу о резултатима наградне игре у року од 30 дана
од завршетка исте?
6. Да ли приређивач води базу података о лицима која
су остварила добитак код приређивача игара на
срећу, сходно чл. 3. Правилника о начину вођења
базе података о лицима која су остварила добитак
код приређивача игара на срећу?

да-5

не-1

да-5

не-1

Укупан број бодова:
Степен ризика: од 25-30 – незнатан, од 19-24 – низак, од 13-18 – средњи, од 7-12 – висок и
од 1-6 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

_____________________

________________

