
На основу члана 110. став 1. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 18/20),  

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ ВОЂЕЊА БАЗЕ ПОДАТАКА О ЛИЦИМА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА 

ДОБИТАК КОД ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА СРЕЋУ  

(Сл. гласник РС бр. 152/20)  

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

 Члан 1.  

Овим правилником прописује се начин вођења базе података о лицима која су остварила 

добитак у играма на срећу код приређивача игара на срећу. 

 Члан 2.  

(1) У сврху вршења надзора за потребе спровођења Закона о играма на срећу ("Службени 

гласник РС", број 18/20) и закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања 

тероризма, приређивачи посебних игара на срећу у играчницама и приређивачи посебних игара 

на срећу преко средстава електронске комуникације дужни су да воде следећу базу података:  

1) пословни подаци приређивача који води базу података (назив, седиште, адреса, ПИБ, 

матични број); 

2) име и презиме добитника; 

3) податке о пребивалишту добитника; 

4) назив државе и пребивалиште добитника, ако је страни држављанин; 

5) ЈМБГ, односно број пасоша добитника; 

6) врсту игре у којој је остварен добитак од игара на срећу; 

7) висину сваког појединачно оствареног добитка од игара на срећу; 

8) датум када је остварен добитак од игара на срећу. 

(2) Приређивачи из става 1. овог члана су дужни да базу података из става 1. овог члана воде у 

електронском облику и чувају десет година од дана окончања пословног односа, односно 

исплаћеног добитка у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и 

финансирања тероризма. 

 Члан 3.  

(1) У сврху вршења надзора за потребе спровођења Закона о играма на срећу , приређивач 

класичних игара на срећу и приређивачи наградних игара у роби и услугама дужни су да воде 

следећу базу података:  

1) пословни подаци приређивача који води базу података (назив, седиште, адреса, ПИБ, 

матични број); 

2) име и презиме добитника; 

3) податке о пребивалишту добитника; 



4) назив државе и пребивалиште добитника, ако је страни држављанин; 

5) ЈМБГ, односно број пасоша добитника; 

6) врсту игре у којој је остварен добитак од класичних игара на срећу; 

7) висину сваког појединачно освојеног добитка од игара на срећу; 

8) тржишну вредност ствари или права у моменту када је добитак остварен у случају 

када је добитак остварен у роби или услугама; 

9) датум када је остварен добитак од игара на срећу. 

(2) Приређивачи из става 1. овог члана су дужни да базу података из става 1. овог члана воде у 

електронском облику и чувају најмање пет година од последњег дана године на коју се односе. 

 Члан 4.  

(1) У сврху вршења надзора за потребе спровођења Закона о играма на срећу приређивачи 

посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара на срећу - клађење дужни су да воде 

следећу базу података:  

1) пословни подаци приређивача који води базу података (назив, седиште, адреса, ПИБ, 

матични број); 

2) врсту игре у којој је остварен добитак од игара на срећу; 

3) висину сваког појединачно оствареног добитка од игара на срећу; 

4) датум када је остварен добитак од игара на срећу. 

(2) Приређивачи из става 1. овог члана су дужни да базу података из става 1. овог члана воде у 

електронском облику и чувају најмање пет година од последњег дана године на коју се односе. 

 Члан 5.  

(1) Подаци садржани у базама података из чл. 2-4. овог правилника представљају тајне 

податке.  

(2) Приређивачи игара на срећу и запослена лица код приређивача игара на срећу дужни су да 

држе у тајности податке о играчима и њиховом учествовању у игри, укључујући и податке о 

њиховим добицима. 

(3) Подаци о лицима прикупљају се и обрађују у складу са законом којим се уређује заштита 

података о личности. 

 Члан 6.  

(1) У случају техничког проблема у рачунарском систему, приређивач игара на срећу је дужан 

да обезбеди вођење базе података у писаном облику, која садржи све елементе прописане овим 

правилником. 

(2) По отклањању техничког проблема у рачунарском систему, приређивач игара на срећу је 

дужан да све податке из евиденције о добитницима која је вођена у писаном облику, унесе у 

евиденцију у електронском облику. 

 Члан 7.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину вођења базе 

података о лицима која су остварила добитак код приређивача игара на срећу ("Службени 

гласник РС", број 14/07).  



 Члан 8.  

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

Републике Србије". 

 

 


