
На основу члана 76. став 6. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 18/20),  

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ОБАВЕЗНИХ ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАВАЊА О 

ОСТВАРЕНОМ ПРОМЕТУ ПО АУТОМАТУ  

(Сл. гласник РС бр. 152/20)  

Основни текст на снази од 26/12/2020 , у примени од 11/07/2021   

 Члан 1.  

Овим правилником прописује се начин вођења обавезних евиденција и извештавања о 

оствареном промету по аутомату код приређивача посебних игара на срећу на аутомату (у 

даљем тексту: приређивач). 

 Члан 2.  

Приређивач је дужан да води евиденцију о месечном оствареном промету по аутомату, на 

основу којег утврђује висину накнаде за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима. 

 Члан 3.  

(1) Податке о оствареном промету по аутомату приређивач доставља Управи за игре на срећу 

(у даљем тексту: Управа) на Обрасцу ЗОП - Збир обрачунатог промета по аутомату, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

(2) Попуњени Образац ЗОП приређивач доставља Управи до петог дана у месецу за претходни 

месец, електронским путем повезивањем на веб сервис Управе. 

(3) Образац из става 1. овог члана, обавезно садржи следеће податке: 

1) редни број; 

2) јединствени серијски број аутомата; 

3) износ примљених уплата по аутомату од стране играча; 

4) износ извршених исплата играчима; 

5) износ потрошен у игри; 

6) износ освојен у игри; 

7) износ месечне накнаде за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима; 

8) потпис одговорног лица које је саставило обрачун; 

9) потпис одговорног лица приређивача. 

 Члан 4.  

Приређивач је дужан да попуњени Образац ЗОП из члана 3. овог правилника доставља 

електронским путем на адресу електронске поште Управе до успостављања техничких услова 

за електронско повезивање на веб сервис Управе. 

 



 Члан 5.  

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о начину вођења 

обавезних евиденција о оствареном промету по аутомату ("Службени гласник РС", бр. 129/04, 

16/11 и 44/18 - др. закон).  

 Члан 6.  

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

Републике Србије", а примењује се од 11. јула 2021. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац ЗOП 

 

ЗБИР ОБРАЧУНАТОГ ПРОМЕТА ПО АУТОМАТУ 

 

 

ЗА МЕСЕЦ ___________________ ___________. ГОДИНЕ  
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потпис одговорног лица које је             потпис одговорног лица         

        саставило обрачун                                 приређивача                                                                     

    

        

________________________                                                                        ______________________ 

 

 


