
    На основу члана 86. став 2. Закона о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 

84/04 и 85/05 – др. закон), 

    Министар финансија доноси 

  

  

ПРАВИЛНИК 

о условима у погледу опремљености за вршење техничког прегледа и поправке аутомата 

и столова за игре на срећу 

„Службени гласник РС“, број 12 од 10. марта 2010. 

  

  

Члан 1. 

    Овим правилником прописују се услови у погледу опремљености за обављање техничког 

прегледа и поправке аутомата и столова за игре на срећу (у даљем тексту: апарати). 

  

Члан 2. 

    Овлашћење за утврђивање техничке исправности и поправку апарата могу добити она 

правна лица која, поред услова из члана 86. Закона о играма на срећу („Службени 

гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05 – др. закон – 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 Управи 

за игре на срећу (у даљем тексту: Управа), 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 да се правно лице –  

подносилац захтева не бави приређивањем игара на срећу или изнајмљивањем апарата; 

    4) доказ о праву својине или праву коришћења пословног простора у којем може 

обављати технички преглед и поправку апарата; 

    5) доказ о поседовању опреме за обављање техничког прегледа и поправке апарата 

(оверене аналитичке картице средстава као доказ да је опрема прокњижена у пословним 

књигама подносиоца захтева); 



    6) потврду о запосленим лицима оспособљеним за обављање техничког прегледа и 

поправке апарата, уз услов да се међу њима налази најмање један инжењер 

електротехнике са најмање вишом стручном спремом; 

    7) овлашћење којим произвођач апарата овлашћује правно лице за технички преглед и 

поправку апарата тог произвођача, уколико га правно лице поседује. 

  

Члан 4. 

    Правна лица која добију овлашћење за обављање техничког прегледа и поправке 

апарата морају: 

    1) стручно обављати технички преглед и поправку; 

    2) благовремено обављати технички преглед и поправку; 

    3) сарађивати са Управом; 

    4) осигурати независност и објективност у обављању послова техничког прегледа и 

поправке апарата; 

    5) чувати пословну тајну; 

    6) сносити одговорност за обављени посао. 

  

Члан 5. 

    Правном лицу коме је дато овлашћење за обављање техничког прегледа и поправке 

апарата министар надлежан за послове финансија одузима овлашћење ако престане да 

испуњава услове за обављање ових послова прописаних Законом и овим правилником. 

  

Члан 6. 

    Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима у 

погледу опремљености за вршење техничког прегледа и поправке аутомата и столова за 

игре на срећу („Службени гласник РС”, број 129/04). 

  

Члан 7. 

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

Републике Србије”. 

   

          Број 110-00-1/2010-01 

          У Београду, 23. фебруара 2010. године 



          Министар, 

          др Диана Драгутиновић, с.р. 

  


