
Редакцијски пречишћен текст 

  

  

  

На основу члана 62. став 3. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, број 

84/04), 

Министар финансија доноси 

  

  

ПРАВИЛНИК 

о начину утврђивања испуњености услова за добијање одобрења за приређивање игара 

на срећу на аутоматима 

„Службени гласник РС“, бр. 129 од 30. новембра 2004, 9 од 29. jануара 2005, 83 од 

30.септембра2005, 8од 27.јануара 2006, 45од 30.маја 2006, 88 од 26.септембра 

2008, 89 од 2. новембра 2009, 16 од 11. марта 2011. 

  

  

Члан 1. 

Овим правилником ближе се уређује начин утврђивања испуњености услова за добијање 

одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима. 

  

Члан 2. 

Уз захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима правно 

лице – подносилац захтева доставља документацију из члана 62. став 1. Закона о играма 

на срећу („Службени гласник РС”, број 84/04 – у даљем тексту: Закон). 

  

Члан 3. 

Уз захтев из члана 2. овог правилника, који се подноси Управи за игре на срећу у саставу 

Министарства финансија (у даљем тексту: Управа), поред решења о упису у одговарајући 

регистар (члан 62. став 1. тачка 2) Закона), прилаже се регистарски уложак са 

регистарским листовима од броја 1 до броја 7, укључујући и статусне промене које су 

настале до момента подношења захтева. 

  

Члан 3а* 



Као доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама 

у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима подносилац захтева 

прилаже уговор, акт надлежног органа или други акт о праву својине, праву коришћења, 

или праву закупа на тим просторијама.* 

  

*Службени гласник РС, број 16/2011 

  

Члан 4. 

Као доказ о поседовању најмање 100 аутомата на територији Републике Србије, 

подносилац захтева прилаже уговор о купопродаји аутомата или јединствену царинску 

исправу и ино – фактуру добављача, или уговор о лизингу*или оверене аналитичке 

картице основног средства као доказ да су аутомати прокњижени у пословним књигама 

подносиоца захтева. 

Подносилац захтева наводи тачну адресу на којој ће се аутомати налазити, као и њихову 

удаљеност од образовних установа (основних и средњих школа). 

Као доказ да се објекат у коме се приређују игре на срећу на аутоматима не налази на 

мањој удаљености од 200*** метара од образовних установа (основних и средњих 

школа), подноси се изјава потписана од одговорног лица у правном лицу које подноси 

захтев за добијање одобрења, као и уверење Републичког геодетског завода, издато у 

складу са законом*. 

  

*Службени гласник РС, број 88/2008 

**Службени гласник РС, број 89/2009 

***Службени гласник РС, број 16/2011 

  

Члан 5. 

Издавање потврде надлежног државног органа о неосуђиваности за одређена кривична 

дела (члан 62. став 1. тачка 6) Закона) може захтевати и Управа по службеној дужности. 

Потврда о обављеној контроли и испуњености информатичких услова (члан 62. став 1. 

тачка 7) Закона), прибавља се у складу са чланом 70. Закона. 

  

Члан 6. 

Као потврда о техничком прегледу из члана 62. став 1. тачка 8) Закона, доставља се 

уверење о техничкој исправности аутомата, издато у смислу члана 86. ст. 3. и 4. Закона. 



Изузетно од става 1. овог члана, сматраће се да је издато уверење о техничкој 

исправности аутомата из тог става, ако се уз захтев за добијање одобрења за 

приређивање игара на срећу на аутоматима Управи најкасније до 31. марта 2005. 

године доставити доказ о подношењу захтева Заводу за мере и драгоцене метале за 

издавање уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика 

(сертификат), у складу са чланом 10. Правилника о техничким и функционалним 

карактеристикама и техничкој исправности аутомата и столова за игре на срећу 

(„Службени гласник РС”, број 129/04), с тим што у том случају одобрење важи 

најдаље до *1. децембра*** 2006. године**.* 

Ако се до *1. децембра*** 2006. године** Управи не достави уверење, односно 

потврда о техничкој исправности аутомата, одобрење престаје да важи истеком тог 

рока.* 

Ако се у року из става 3. овог члана Управи достави уверење, односно потврда о 

техничкој исправности аутомата, Управа ће приређивачу издати ново одобрење, са 

роком важења до истека три године рачунајући од дана издавања првог одобрења.* 

  

*Службени гласник РС, број 9/2005 

**Службени гласник РС, број 83/2005 

***Службени гласник РС, број 45/2006 

   

Члан 7. 

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

Републике Србије”. 

  

Број 110-00-405/2004-01 

У Београду, 25. новембра 2004. године 

Министар, 

Млађан Динкић, с.р 

  


