
На основу члана 55. став 5. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 18/20),  

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК  

О САДРЖИНИ ЕВИДЕНЦИЈА О ОСНОВИЦАМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦАМА И 

О САДРЖИНИ МЕСЕЧНОГ ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ТИХ ИГАРА  

(Сл. гласник РС бр. 152/20)  

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

 Члан 1.  

Овим правилником прописују се садржина евиденција о основицама за обрачунавање и 

плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и садржина месечног 

обрачуна накнаде за приређивање тих игара. 

 Члан 2.  

Приређивач је дужан да води евиденцију о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за 

приређивање посебних игара на срећу у играчницама (у даљем тексту: основице), за сваки дан 

посебно, по сваком столу и за сваку врсту игара, која се користи за састављање обрасца 

месечног обрачуна накнаде за приређивање за сваку врсту игре, односно стола посебно, као и 

евиденцију о промотивним жетонима у складу са прописима који уређују област игара на 

срећу. 

 Члан 3.  

Приређивач је дужан да податке о уплатама, исплатама и основицама, за сваки дан, по сваком 

столу и за сваку врсту игре на срећу у играчници коју играчи играју против играчнице, уписује 

у Образац ДЕО - Дневна евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за 

приређивање посебних игара на срећу у играчници, који је одштампан уз овај правилник и 

чини његов саставни део.  

 Члан 4.  

Приређивач је дужан да податке о уплатама, исплатама и основицама, за сваки дан, по сваком 

столу и за сваку врсту игре на срећу које учесници играју један против другог у играчници, 

уписује у Образац ДЕО 1 - Дневна евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање 

накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчници које учесници играју један 

против другог, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 Члан 5.  

Приређивач је дужан да на основу евиденција из члана 3. овог правилника, податке о уплатама 

и исплатама и обрачунатој месечној основици, по сваком столу, и за сваку врсту игре на срећу 

у играчници коју играчи играју против играчнице, уписује у Образац МОН - Месечни обрачун 

накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчници, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део.  

 

 Члан 6.  



Приређивач је дужан да на основу евиденција из члана 4. овог правилника, податке о уплатама 

и исплатама и обрачунатој месечној основици, по сваком столу, и за сваку врсту игре на срећу 

коју учесници играју један против другог у играчници, уписује у Образац МОН 1 - Месечни 

обрачун накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчници које учесници играју 

један против другог, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 Члан 7.  

Приређивач је дужан да податке о промотивним жетонима по сваком столу, за сваку врсту 

игре, на крају сваког радног дана уписује у Образац ЕПЖ - Евиденција о промотивним 

жетонима, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 Члан 8.  

(1) Уколико се обављање послова државне управе у области игара на срећу врши применом 

информационо-комуникационих технологија, приређивач је дужан да ради размене података 

електронским путем са софтверским решењем Управе за игре на срећу (у даљем тексту: 

Управа) обезбеди приступ подацима благајне који се односе на уплату и исплату, на дневном 

нивоу. 

(2) Попуњене обрасце из чл. 5. и 6. овог правилника приређивач доставља најкасније до петог 

дана у месецу за претходни месец електронским путем повезивањем на веб сервис Управе.  

(3) Приређивач је дужан да попуњене обрасце из чл. 5. и 6. овог правилника доставља 

електронским путем на адресу електронске поште Управе до успостављања техничких услова 

за електронско повезивање на веб сервис Управе.  

 Члан 9.  

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о садржини евиденција о 

основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у 

играчницама и напојницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих 

игара ("Службени гласник РС", бр. 35/06 и 44/18 - др. закон).  

 Члан 10.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац ДЕО 
 

ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О ОСНОВИЦАМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦИ   

 

ЗА ДАН___________________  __________. ГОДИНЕ 

 

ВРСТА ИГРЕ: 

Р.бр. 

стола 

Серијски број 

стола 

Вредност 

примљених 

уплата 

(вредност 

продатих 

жетона) 

Вредност 

исплаћених 

добитака 

Укупна 

вредност 

промотивних 

жетона 

Основица за 

обрачунавање 

накнаде -  

кол.3 - (кол. 

4+5) 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Укупно:     

 

 

потпис одговорног лица које је         потпис одговорног лица 

саставило обрачун                                  приређивача 

 

 

         _______________________                                                ______________________ 

 

 



Образац ДЕО 1 

 
ДНЕВНА ЕВИДЕНЦИЈА О ОСНОВИЦАМА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ 

НАКНАДЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦИ 

КОЈЕ УЧЕСНИЦИ ИГРАЈУ ЈЕДАН ПРОТИВ ДРУГОГ 

 

ЗА ДАН___________________  __________.  ГОДИНЕ 

 

ВРСТА ИГРЕ: 

Р.бр. 

стола 

Серијски број 

стола 

Вредност 

примљених 

уплата 

(вредност 

продатих 

жетона) 

Вредност 

исплаћених 

добитака 

Укупна 

вредност 

промотивних 

жетона 

Основица за 

обрачунавање 

накнаде  

(кол.3-5) 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Укупно:     

 

 

потпис одговорног лица које је         потпис одговорног лица 

саставило обрачун                                  приређивача 

 

 

      _______________________                                                   ______________________ 

 



  Образац МОН 

 

МЕСЕЧНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА 
СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦИ  

 
 

ЗА МЕСЕЦ ___________________  __________. ГОДИНЕ   
 

ВРСТА ИГРЕ:  

Р.бр. 

стола 

Серијски 

број стола 

Вредност 

примљених 

уплата 

(вредност 

продатих 

жетона) 

Износ 

исплаћених 

добитака 

Укупна 

вредност 

промотивних 

жетона 

Основица за 

обрачун 

накнаде  

кол. 3 - (кол. 

4+5) 

Износ 

обрачунате 

накнаде  

(кол. 6 x 

прописана 

стопа) 

1 2 3 4 5 6 7 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

Укупно:           
 
 
 

потпис одговорног лица које је         потпис одговорног лица 

саставило обрачун                                  приређивача 

 

 

      _______________________                                                   ______________________ 

 

 



Образац МОН 1 

 

МЕСЕЧНИ ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА 
СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦИ КОЈЕ УЧЕСНИЦИ ИГРАЈУ ЈЕДАН ПРОТИВ ДРУГОГ  

 
 

ЗА МЕСЕЦ ___________________  __________. ГОДИНЕ   
 

ВРСТА ИГРЕ:  

Р.бр. 

стола 

Серијски 

број стола 

Вредност 

примљених 

уплата 

(вредност 

продатих 

жетона) 

Износ 

исплаћених 

добитака 

Укупна 

вредност 

промотивних 

жетона 

Основица за 

обрачун 

накнаде 

(кол.3-5) 

Износ 

обрачунате 

накнаде  

(кол. 6 x 

прописана 

стопа) 

1 2 3 4 5 6 7 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

Укупно:           
 
 
 

потпис одговорног лица које је         потпис одговорног лица 

саставило обрачун                                  приређивача 

 

 

      _______________________                                                   ______________________ 

 

 

 



Образац ЕПЖ 

 

ЕВИДЕНЦИЈА О ПРОМОТИВНИМ ЖЕТОНИМА  

 

            

ЗА ДАН___________________  __________. ГОДИНЕ 

 

ВРСТА ИГРЕ: 

Р.бр. 

стола 

Серијски број 

стола 

Износ 

најнижег 

жетона 

утврђен 

правилима 

игре 

Вредност 

промотивног 

жетона 

Количина  

издатих 

промотивних 

жетона 

Укупна 

вредност 

издатих 

промотивних 

жетона 

(кол.4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

Укупно:      

 

 

потпис одговорног лица које је           потпис одговорног лица 

саставило евиденцију                             приређивача 

 

 

      __________________________                                               ______________________ 


