
 
На основу члана 86. став 2. Закона о играма на срећу («Службени 

гласник РС», број 84/04),  
 Министар финансија доноси 
 
 
                                                  П Р А В И Л Н И К 
О УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ОПРЕМЉЕНОСТИ ЗА ВРШЕЊЕ 
ТЕХНИЧКОГ   ПРЕГЛЕДА   И   ПОПРАВКЕ   АУТОМАТА   И  СТОЛОВА  
                                               ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником прописују се услови у погледу опремљености за 
обављање техничког прегледа и поправке аутомата и столова за игре на срећу. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћење за утврђивање техничке исправности и поправку аутомата и 

столова за игре на срећу могу добити она правна лица која, поред услова из 
члана 86. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 84/04 - у 
даљем тексту: Закон) испуњавају и услове утврђене овим правилником. 

 
                                                     Члан 3. 
 
Уз захтев за добијање овлашћења из члана 2. овог правилника, који се 

подноси министарству финансија, правно лице - подносилац захтева прилаже: 
1)  решење о упису у судски регистар са свим прилозима и променама; 
2)  потврду о додели ПИБ-а; 
3) изјаву под материјалном и кривичном одговорношћу којом се 

потврђује да се правно лице - подносилац захтева не бави  приређивањем игара 
на срећу или изнајмљивањем аутомата, односно столова за игре на срећу;  

4) уверење о техничкој и стручној оспособљености сервиса за обављање 
техничког прегледа и поправку аутомата, односно столова за игре на срећу. 

 
Члан 4. 

 
Уверењем из члана 3. тачка 4) овог правилника сматра се уверење које 

правном лицу издаје Завод за мере и драгоцене метале (у даљем тексту Завод), у 
складу са интерном процедуром за издавање уверења о техничкој и стручној 
оспособљености сервиса за обављање техничког прегледа и поправку аутомата, 
односно столова за игре на срећу. 

Уз захтев за издавање уверења из става 1. овог члана правно лице 
прилаже: 

1) доказ да располаже пословним простором у којем може обављати 
технички преглед и поправку аутомата, односно столова за игре на срећу (доказ 
о власништву или о праву коришћења, уговор о закупу); 

2) доказ о поседовању опреме и резервних делова за обављање техничког 
прегледа и поправке аутомата, односно столова за игре на срећу;  



 2

3) потврду о запосленим лицима оспособљеним за обављање техничког 
прегледа и поправке аутомата, односно  столовa за игре на срећу, уз услов да се 
међу њима налази најмање један инжењер електротехнике са најмање вишом 
стручном спремом. 

 
Члан 5. 

 
Правна лица која добију дозволу за обављање техничког прегледа и 

поправке аутомата, односно стлова за игре на срећу морају: 
1) стручно обављати технички преглед и поправку; 
2) благовремено обављати технички преглед и поправку; 

            3) сарађивати са Управом за игре на срећу у саставу Министарства 
финансија, Заводом и осталим овлашћеним лицима; 
            4)  осигурати независност и објективност у обављању послова техничког 
прегледа и поправке аутомата, односно столова за игре на срећу; 

5) чувати пословну тајну; 
6) сносити одговорност за обављени посао. 

 
Члан 6. 

 
Правном лицу коме је дато овлашћење за обављање техничког прегледа 

и поправке аутомата, односно столова за игре на срећу министар финансија 
одузима овлашћење ако престане да испуњава услове за обављање ових послова 
прописаних Законом и овим правилником.  

 
Члан 7. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 
 

 
Број 110-00-402/2004-01 
У Београду, 25. новембра 2004. годинe 
    
                                                                                                МИНИСТАР,  
 
                 Млађан  Динкић 
 


