
На основу члана 51. став 5. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 18/20),  

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК  

О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ЧУВАЊЕ ТРАЈНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ЛИЦИМА КОЈА 

УЛАЗЕ У ИГРАЧНИЦУ  

(Сл. гласник РС бр. 152/20)  

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

 Члан 1.  

Овим правилником одређују се ближи услови, односно елементи за трајну базу података о 

лицима која улазе у играчницу. 

 Члан 2.  

Приређивач игара на срећу у играчницама (у даљем тексту: приређивач) води трајну базу 

података о лицима која улазе у играчницу у складу са Законом о играма на срећу ("Службени 

гласник РС", број 18/20 - у даљем тексту: Закон) и овим правилником.  

 Члан 3.  

Идентификацију лица која улазе у играчницу, овлашћено лице приређивача врши на основу 

личног документа са фотографијом. 

 Члан 4.  

Приређивач води трајну базу података о лицима која су идентификована на улазу у играчницу, 

осим лица запослених у играчници и униформисаних и других овлашћених лица запослених у 

државним органима, која имају приступ у играчницу само за вршење своје службене дужности. 

 Члан 5.  

Трајна база података о лицима из члана 4. овог правилника садржи следеће елементе: 

1) име и презиме; 

2) датум и место рођења; 

3) податке о пребивалишту, односно боравишту; 

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

5) ЈМБГ, односно број пасоша; 

6) врста и број личног документа, назив издаваоца, датум и место издавања; 

7) датум и време уласка у играчницу; 

8) датум и време изласка из играчнице. 

 Члан 6.  

(1) Подаци прописани чланом 5. овог правилника представљају пословну тајну и приређивач 

их не може саопштити другим лицима, осим у случајевима предвиђеним законом. 



(2) Приређивач је дужан да приликом обраде података поступа у складу са прописима којима 

се уређује заштита података о личности. 

 Члан 7.  

Приређивач је дужан да води трајну базу података у електронском облику, а у случају 

техничког проблема у рачунарском систему дужан је да, до отклањања тог проблема, обезбеди 

вођење базе података из члана 5. овог правилника у писаном облику, која садржи све елементе 

прописане тим чланом.  

 Члан 8.  

Приређивач је дужан да, по отклањању техничког проблема у рачунарском систему, све 

податке из базе података о лицима која улазе у играчницу, коју је водио у писаном облику, 

унесе у базу података коју води у електронском облику. 

 Члан 9.  

Приређивач је дужан да чува трајну базу података о лицима која улазе у играчницу десет 

година од дана последњег уласка у играчницу у складу са законом којим се уређује спречавање 

прања новца и финансирања тероризма. 

 Члан 10.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближим елементима за 

трајну базу података о лицима која улазе у играчницу ("Службени гласник РС", број 14/07).  

 Члан 11.  

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

Републике Србије". 

 


