
На основу члана 47. став 3. и члана 66. став 2. Закона о играма на срећу ("Службени гласник 
РС", број 18/20),  

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК  

О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОПРАВКЕ СТОЛОВА И АУТОМАТА ЗА ИГРЕ НА 

СРЕЋУ  

(Сл. гласник РС бр. 152/20)  

Основни текст на снази од 26/12/2020 , у примени од 15/01/2021   

 Члан 1.  

Овим правилником се ближе прописују услови за правна лица која могу добити овлашћење за 

обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу. 

 Члан 2.  

Поправку столова и аутомата за игре на срећу могу да обављају искључиво правна лица 

овлашћена од стране министра финансија која не приређују игре на срећу (у даљем тексту: 

сервисер). 

 Члан 3.  

(1) Уз захтев за добијање овлашћења за обављање поправке столова и аутомата за игре на 

срећу, који се подноси Управи за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) прилаже се следећа 

документација: 

1) решење о упису у одговарајући регистар са регистрованом делатношћу поправка 

електронских апарата за широку употребу; 

2) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа пословног простора где се обавља 

поправка столова и аутомата за игре на срећу; 

3) доказ којим се потврђује да је најмање једно лице електротехничке струке са вишом 

стручном спремом запослено код сервисера; 

4) доказ о поседовању опреме за поправку електронских апарата. 

(2) Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција, изузев ако 

подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам. 

 Члан 4.  

(1) Поправка аутомата за игре на срећу од стране сервисера у смислу овог правилника, 

подразумева сваку поправку која захтева скидање пломби или промену вредности бројчаника. 

(2) Након поправке, сервисер је дужан да постави нову пломбу, сачини записник и изда 

потврду о извршеној поправци столова или аутомата за игре на срећу на обрасцу ПИП - 

Потврда о извршеној поправци, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 

део, која обавезно садржи следеће податке:  

1) нумерички број налепнице; 

2) произвођач; 



3) врста (сто или аутомат за игре на срећу); 

4) тип; 

5) месец и година производње; 

6) јединствени серијски број стола, односно аутомата за игре на срећу; 

7) доказ о власништву стола, односно аутомата за игре на срећу; 

8) податке о приређивачу; 

9) податке о адреси објекта у коме се налази сто, односно аутомат за игре на срећу; 

10) податке о овлашћеном сервисеру; 

11) податке о извршеној поправци; 

12) датум пријема захтева за поправку и израде записника; 

13) спецификација извршених радова; 

14) стање бројчаника (само за аутомате за игре на срећу); 

15) серијски број скинуте и новопостављене пломбе (само за аутомате за игре на срећу); 

16) потпис одговорног лица сервисера; 

17) потпис одговорног лица приређивача; 

18) место и датум издавања потврде о извршеној поправци. 

(3) Потврду и записник о извршеној поправци стола, односно аутомата за игре на срећу 

сервисер је дужан да достави лабораторији овлашћеној од стране министра финансија (у даљем 

тексту: лабораторија) у року од 24 часа. 

(4) Лабораторија је дужна да након провере записника и достављене документације о 

извршеној поправци изда приређивачу допунско уверење о техничким и функционалним 

карактеристикама аутомата најкасније до краја наредног радног дана и у истом року га достави 

Управи. 

(5) У уверењу из става 4. овог члана се наводи информација о разлогу скидања или промени 

пломбе. 

(6) Лабораторија може накнадно да провери да ли је поправка извршена у складу са 

записником и документацијом о извршеној поправци. 

(7) На захтев Управе лабораторија је дужна да изврши накнадну проверу из става 6. овог члана. 

(8) Начин и садржај комуникације између сервисера, лабораторије и приређивача прописује 

лабораторија својим упутством. 

(9) Сервисер је приликом обраде података дужан да поступа у складу са прописима којим се 

уређује заштита података о личности. 

 Члан 5.  

Правном лицу коме је дато овлашћење за обављање поправке столова, односно аутомата за 

игре на срећу, министар надлежан за послове финансија може одузети овлашћење ако престане 

да испуњава услове за обављање ових послова прописаних Законом о играма на срећу 

("Службени гласник РС", број 18/20) и овим правилником.  

 

 



 Члан 6.  

Даном почетка примене овог правилника 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 7.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије", а примењује се од 15. јануара 2021. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац ПИП 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОЈ ПОПРАВЦИ  

 БР.    

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1. Сто/аутомат за игре на срећу Подаци 

Нумерички број налепнице  

Произвођач  

Врста (сто или аутомат за игре на срећу)  

Тип  

Месец и година производње  

Јединствени серијски број стола или 

аутомата за игре на срећу 

 

Доказ о власништву  

 

2. Приређивач игре на срећу Подаци 

Назив  

Улица и број  

Место и општина  

Телефон, телефакс, е - mail  

ПИБ  

Матични број  

 

3. Објекат у коме се налази сто/аутомат 

за игре на срећу 

Подаци 

Назив  

Улица и број  

Место и општина  

Телефон, телефакс, e - mail  

 

4. Овлашћени сервисер Подаци 

Назив  

Улица и број  

Место и општина  

Телефон, телефакс, е - mail  

ПИБ  

Матични број  

 

 

 

 

 



2. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ПОПРАВЦИ 
 

1. Разлог за обављање поправке 

стола/аутомата за игре на срећу 

Напомена 

  

 

2. Редослед догађаја Датум 

Пријем захтева  

Израда записника  

 

3. Спецификација извршених радова Објашњење 

  

  

  

   

4. Стање броjчаника Подаци 

Уплата пре и после поправке    

Исплата пре и после поправке   

Потрошени износи пре и после поправке   

Освојени износи пре и после поправке   

 

5. Стање пломби Подаци 

Код скинуте и код нове програмске 

пломбе 
  

Код скинуте и код нове пломбе на 

конектору 
  

 

6. Потврда Подаци 

 

Потпис одговорног лица сервисера 

 

 

Потпис одговорног лица приређивача 

 

 

   (место и датум издавања потврде) 

_______________________________________ 


