ПРЕДЛОГ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ИГРАМА НА СРЕЋУ
Члан 1.
У Закону о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05-др.
закон - у даљем тексту: Закон), у члану 2. став 3. после речи: „знања” додају се
речи: „или вештине”.
Члан 2.
У члану 5. став 2. мења се и гласи:
„Део средстава који је приход буџета Републике у износу од 40% (у даљем
тексту: наменска примања буџета), користи се за финансирање Црвеног крста
Србије, организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ
унапређење социјално економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом
и других лица у стању социјалне потребе, установа социјалне заштите, спорта и
локалне самоуправе”.
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 5) после речи: „срећу” додају се запета и речи: „као
и улазак малолетних лица у објекте у којима се приређују посебне игре на срећу; ”.
После тачке 6) додаје се тачка 6а), која гласи:
„6а) замена робне награде, односно услуге добијене у наградним играма у
роби и услугама, за новчану противвредност добијене робе, односно услуге;”.
Тачка 7. мења се и гласи:
„7) приређивање наградних игара у роби и услугама у којима се награда
исплаћује у новцу или је новчана награда саставни део награде у услугама;”.
После тачке 7) додају се тач. 8) и 9), које гласе:
„8) приређивање посебних игара на срећу на аутоматима и посебних игара
на срећу - клађење дуже од 18 сати дневно;
9) истицање натписа Casino на објектима у којима се приређују посебне
игре на срећу на аутоматима.”
У ставу 3. после речи: „предузетника,” додају се речи: „као и у називу игре
на срећу коју приређује друго правно лице или предузетник,”.
Члан 4.
У члану 13. став 1. тачка 1) речи: „(лутрија, спортска прогноза, лото, кено,
томбола, фонто)” бришу се.
Члан 5.
У члану 14. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Класичне игре на срећу су основне класичне игре на срећу и остале
класичне игре на срећу.”

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, реч: „Класичне” замењује се
речима: „Основне класичне”, а тачка 5) брише се.
Додаје се став 4, који гласи:
„Остале класичне игре на срећу су:
1) фонто;
2) СМС лутрија;
3) остале игре на срећу путем СМС-а;
4)
друге игре на срећу у смислу става 1. овог члана, садржане у каталогу
игара на срећу.”
Члан 6.
Наслов изнад члана 17. мења се и гласи:
„Финансирање субјеката из члана 5. став 2. овог закона”.
Члан 7.
Члан 18. мења се и гласи:
„Наменска примања буџета из члана 5. став 2. овог закона, распоређују се, у
износу од по 20%, за финансирање:
1) Црвеног крста Србије;
2) организација особа са инвалидитетом и других удружења чији је циљ
унапређење социјално економског и друштвеног положаја особа са инвалидитетом
и других лица у стању социјалне потребе;
3) установа социјалне заштите;
4) спорта;
5) јединица локалне самоуправе.
Начин и критеријуме за расподелу средстава намењених финансирању
субјеката из става 1. тач. 1) до 5) овог члана утврђују надлежни министри.”
Члан 8.
У члану 19. став 3. после речи: „која” додаје се запета, а речи: „пружају
услуге Државној лутрији Србије у организовању појединих игара” замењују се
речима: „у име и за рачун Државне лутрије Србије, приређују поједине класичне
игре на срећу”.
Члан 9.
После члана 19. додаје се члан 19а, који гласи:
„Члан 19а
Државна лутрија Србије може, уз претходну сагласност Владе, да приређује
игре из члана 14. овог закона у сарадњи са иностраним организацијама за
приређивање игара на срећу, које је основала страна држава.
Уз захтев за давање сагласности из става 1. овог члана подноси се нацрт
уговора о заједничком организовању игара на срећу, који садржи основне елементе
уговора.
Међусобна права и обавезе између Државне лутрије Србије и приређивача
из става 1. овог члана регулишу се уговором, на који сагласност даје Влада.”
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Члан 10.
У члану 22. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Изузетно од става 1. овог члана, наградне игре у роби и услугама путем
интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза, могу
приређивати и друга правна лица и предузетници, на начин и под условима
прописаним одредбама чл. 88. до 92. овог закона.
Накнада за приређивање игара на срећу путем интернета, телефона или на
други начин путем телекомуникационих веза, плаћа се сагласно чл. 35, 55, 69, 81. и
91. овог закона.”
Досадашњи став 2. постаје став 4.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 5, речи: „става 2.” замењује се
речима: „става 4.”
Досадашњи став 4. постаје став 6.
После става 6. додаје се став 7, који гласи:
„Министар финансија прописује ближе услове, начин и поступак за
приређивање игара на срећу путем интернета, телефона или на други начин путем
телекомуникационих веза.”
Члан 11.
У члану 23. речи: „и Црне Горе” бришу се.
Члан 12.
У члану 28. став 3. запета и речи: „односно утврђивање” бришу се.
Члан 13.
У члану 29. став 1. мења се и гласи:
„Државна лутрија Србије може да организује извлачење добитака у
телевизијском преносу.”
Члан 14.
У члану 34. став 1. тачка 1. речи: „а најмање 50% од укупне вредности
емисије срећки, односно примљених уплата за учествовање у игри;”, замењују се
речима: „и то за:
- основне класичне игре на срећу најмање 50% од укупне вредности емисије
срећки, односно примљених уплата за учествовање у игри;
- остале класичне игре на срећу најмање 10% од укупне вредности
примљених уплата за учествовање у игри;”.
Члан 15.
У члану 36. запета после речи: „дозволе” и речи: „која су регистрована за
обављање делатности коцке и клађења” бришу се.
Додаје се став 2, који гласи:
„Правно лице из става 1. овог члана може добити дозволу за приређивање
посебних игара на срећу у играчницама уколико то лице, или његов већински
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оснивач, поседује учешће у најмање једној играчници и уколико приређује игре на
срећу у играчницама најмање пет година.”
Члан 16.
После члана 38. додају се наслов изнад члана и члан 38а, који гласе:
„Промена структуре капитала
Члан 38а
Заинтересовано правно лице може, у складу са законом, да откупи удео,
односно акције, односно да повећа сопствени удео или број акција у структури
капитала приређивача посебних игара на срећу у играчницама, уз претходну
сагласност министра финансија.
Уз захтев за добијање сагласности из става 1. овог члана, достављају се:
1) подаци о називу и седишту правног лица;
2) решење о упису у регистар привредних субјеката, односно одговарајући
регистар ако се ради о иностраном правном лицу, са прилогом о висини и
структури капитала;
3) извештај ревизора за последње две пословне године;
4) доказ о испуњености пореских и других обавеза по основу јавних прихода
у земљи у којој је основано правно лице из става 1. овог члана;
5) потврду надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица из
става 1. овог члана, као и лице које у смислу закона којима се уређују области
опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са
правним лицем става 1. овог члана, односно његовим оснивачем или чланом, није
осуђиван за кривична дела предвиђена актом Владе, у периоду од последњих пет
година;
6) подаци о повезаним лицима;
7) ближе образложење разлога за откуп удела, односно акција, односно за
повећање сопственог удела или броја акција у структури капитала приређивача
посебне игре на срећу у играчницама;
8) пословни план развоја делатности за период од најмање три године;
9) друга документација на основу које се може оценити правно лице из става
1. овог члана и утицај откупа удела, односно акција, односно повећања сопственог
удела или броја акција у структури капитала приређивача посебних игара на срећу
у играчницама на будуће пословање приређивача и развој делатности приређивања
игара на срећу.
Министар финансија је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева и
документације из става 2. овог члана, донесе акт о давању сагласности из става 1.
овог члана, односно акт о одбијању захтева за добијање сагласности.
Против акта министра финансија из става 3. овог члана, не може се изјавити
жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема
акта.”
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Члан 17.
У члану 40. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Влада ће у јавном позиву навести територију на којој ће бити лоцирана
играчница, за коју ће издати дозволу за приређивање посебних игара на срећу у
играчницама, у складу са законом којим се уређује равномеран регионални развоj
Републике.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, у тачки 3) реч: „статут”
замењује се речима: „оснивачки акт”.
После тачке 3) додају се тач. 3а) и 3б), које гласе:
„3а) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да поседује
учешће у најмање једној играчници;
3б) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да приређује
игре на срећу у играчницама најмање пет година;”.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „става 2.” замењују се
речима: „става 3.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Члан 18.
У члану 41. став 1. после речи: „година” додају се запета и речи: „почев од
дана достављања акта о давању дозволе”.
Члан 19.
У члану 43. став 3. тачка 5) после речи: „срећу” додају се запета и речи:
„односно о праву својине, праву коришћења или закупа на земљишту на коме ће
бити изграђен објекат за приређивање посебних игара на срећу, у складу са
законом”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Приређивач мора отпочети приређивање игара на срећу најкасније у року
од две године од дана доношења акта о давању дозволе.”
Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.
Члан 20.
У члану 49. став 1. реч: „апаратима” замењује се речју: „аутоматима”.
Члан 21.
Наслов изнад члана 51. и члан 51. бришу се.
Члан 22.
У члану 56. став 5. после речи: „доставља се” додају се речи: „Управи и”.
Члан 23.
Наслов изнад члана 57. и члан 57. мењају се и гласе:
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„Достављање финансијских извештаја
Члан 57.
Приређивач је дужан да Управи, у року од десет дана од дана истека рока
прописаног за подношење финансијских извештаја, достави биланс стања, биланс
успеха, извештај о токовима готовине, извештај о променама на капиталу,
напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс.
Ако на основу извештаја из става 1. овог члана Управа закључи да су
наступиле чињенице због којих приређивач више не испуњава услове за
приређивање посебних игара на срећу у играчницама, припремиће образложени
предлог Влади да се дозвола одузме.”
Члан 24.
У члану 59. став 1. после речи: „Републике” додаје се запета, а речи:
„регистрована за обављање делатности коцке и клађења,” бришу се.
Члан 25.
У члану 61. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Приређивач који поседује најмање 2.000 аутомата, мора имати наменски
депозит или поседовати банкарску гаранцију из става 1. овог члана на износ од
600.000 евра у динарској противвредности.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 26.
У члану 62. став 1. тачка 3) реч: „статут” замењује се речима: „оснивачки
акт”.
После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:
„5а) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим
просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима;”.
Члан 27.
У члану 63. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Управа доноси акт о престанку приређивања игре на срећу на аутоматима,
ако су испуњени услови из става 3. овог члана.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 28.
У члану 68. став 1. речи: „180 евра годишње” замењују се речима: „25 евра
месечно”.
У ставу 2. после речи: „одобрењу” додају се запета и речи: „сразмерно броју
дана до краја месеца, а за наредне месеце до петог у месецу за претходни месец у
периоду важења одобрења”.
У ставу 3. речи: „сразмерно броју месеци до истека важења одобрења”
замењују се речима: „на начин прописан у ставу 2. овог члана”.
Став 5. брише се.
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Члан 29.
У члану 69. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Промет по аутомату, у смислу става 3. овог члана, чини разлика између
укупно остварених уплата и укупно остварених исплата по аутомату.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „става 5.” Замењују се
речима: „става 6.”
Члан 30.
У члану 72. став 1. речи: „која су регистрована за обављање делатности
коцке и клађења,” бришу се.
У ставу 2. после речи: „хиподрому” додају се запета и речи: „односно
правно лице чији власник удела у том правном лицу има хиподром”.
Члан 31.
У члану 74. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Приређивач из става 1. овог члана, који поседује најмање 300 уплатних
места, мора у периоду за који је одобрење дато имати у банци са седиштем на
територији Републике наменски депозит у износу од 900.000 евра у динарској
противвредности или поседовати банкарску гаранцију на тај износ.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 32.
У члану 75. став 1. тачка 3) реч: „статут” замењује се речима: „оснивачки
акт”.
У тачки 5) после речи: „мањи од 30” додају се запета и речи: „осим правног
лица из члана 72. став 2. овог закона”.
Члан 33.
У члану 76. после става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
„Изузетно од става 1. овог члана, правним лицима из члана 72. став 2. овог
закона одобрење за приређивање клађења даје се за период трајања сезоне
коњичких трка.
Период трајања сезоне коњичких трка утврђен је пропозицијама такмичења,
које су оверене од стране Коњичког савеза Србије.”
Досадашњи став 2. постаје став 4.
После досадашњег става 3, који постаје став 5, додаје се нови став 6, који
гласи:
„Управа доноси акт о престанку приређивања игре на срећу клађења, ако су
испуњени услови из става 5. овог члана.”
Досадашњи став 4. постаје став 7.
Члан 34.
У члану 80. став 2. после речи: „одобрењу,” додају се речи: „сразмерно
броју дана до краја месеца,”.
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Члан 35.
У члану 83. речи: „образовних установа” замењују се речима: „од зграде
образовних установа”, а број „150” замењује се бројем „200”.
Додаје се став 2, који гласи:
„Удаљеност из става 1. овог члана представља најкраћи пешачки пут од
зграде образовних установа (основних и средњих школа) до улаза у објекте у
којима се приређују игре на срећу клађење и на аутоматима.”
Члан 36.
У члану 84. став 2. реч: „промета” замењује се речима: „сваке уплате и
исплате”.
Члан 37.
У члану 85. реч: „Апарат” замењује се речју: „Аутомат”, а проценат: „60%”
замењује се процентом: „70%”.
Члан 38.
У члану 87. став 1. реч: „апарата” замењује се речју: „аутомата”.
Члан 39.
У члану 88. став 1. реч: „четири” замењује се речју: „две”.
После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Наградна игра из става 1. овог члана не може трајати дуже од 60 дана.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „ст. 1. и 2.” замењују се
речима: „ст. 1. и 3.”
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „става 5.” замењују се
речима „става 6.”
Члан 40.
У члану 91. став 1. проценат: „20%” замењује се процентом: „25%”.
Члан 41.
После члана 91. додају се наслов изнад члана и члан 91а, који гласе:
„Престанак важења сагласности
Члан 91а
Управа доноси акт о одузимању сагласности за приређивање наградне игре
у роби и услугама, ако утврди да:
1) је сагласност дата на основу неистинитих података;
2) приређивач није уплатио доспелу обавезу по основу накнаде за
приређивање наградне игре;
3) приређивач не поступа у складу са правилима наградне игре.
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Против аката из става 1. овог члана не може се изјавити жалба, али се може
покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема акта.”
Члан 42.
У члану 93. став 2. реч: „дужани” замењује се речју: „дужни”.
Члан 43.
У члану 94. став 2. речи: „за игре на срећу” замењују се речима: „и друге
опреме за приређивање игара на срећу”.
Члан 44.
У члану 98. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”.
У тачки 25) реч: „апаратима” замењује се речју: „аутоматима”.
Тач. 28) и 34) бришу се.
После тачке 36) додаје се тачка 36а), која гласи:
„36а) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних
игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у
прописаном року (члан 68);”
После тачке 42) додаје се тачка 42а), која гласи:
„42a) ако постави аутомат или уплатно место кладионице на удаљеност
мањој од прописане (члан 83);”
У тачки 44) реч: „апарат” замењује се речју: „аутомат”, а проценат: „60%”
замењује се процентом: „70%”.
У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”.
Став 4. брише.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
Ст. 6. и 7. бришу се.
Члан 45.
У члану 100. став 2. речи: „надлежном органу за прекршаје” замењују се
речима: „месно надлежном прекршајном суду”.
Члан 46.
Накнада из члана 28. овог закона плаћа се за аутомате за које је одобрење
издато после ступања на снагу овог закона.
Члан 47.
Приређивачи игара на срећу, којима је дато одобрење за приређивање игара
на срећу до дана ступања на снагу овог закона, дужни су да се ускладе са
одредбама члана 35. овог закона до 31. децембра 2010. године.
Изузетно од става 1. овог члана, приређивачи којима истиче одобрење за
приређивање игара на срећу после 31. децембра 2010. године, дужни су да се
ускладе са одредбама члана 35. овог закона до истека важења одобрења.
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Члан 48.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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