На основу члана 12. став 1. тачка 1) Закона о играма на срећу
(«Службени гласник РС», брoj 84/04),
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
О ВРСТАМА ИГАРА НА СРЕЋУ (КАТАЛОГ ИГАРА НА
СРЕЋУ)
Члан 1.
Овим правилником утврђују се врсте игара на срећу које се, сагласно
члану 4. став 1. Закона о играма на срећу («Службени гласник РС», брoj 84/04 –
у даљем тексту: Закон), могу приређивати у складу са Законом.
Члан 2.
Игре на срећу јесу:
1) класичне игре на срећу;
2) посебне игре на срећу;
3) наградне игре у роби и услугама;
4) игре путем интернета, телефона или на други начин путем
телекомуникационих веза;
5) квиз.
Члан 3.
Класичне игре на срећу јесу:
1) лутрија;
2) инстант-лутрија;
3) видео лутрија;
4) спортска прогноза (погађање исхода фудбалских и других спортских
такмичења);
5) лото;
6) кено;
7) томбола;
8) бинго;
9) фонто.
Члан 4.
Посебне игре на срећу јесу:
1) посебне игре на срећу у играчницама, и то:
(1) Blackjack (21),
(2) амерички rouleete,
(3) француски rouleete,
(4) Baccarat (Chemin de fer),
(5) Craps,
(6) Draw покер,
(7) Texas Holdem покер,

(8) Carribien каро покер,
(9) Carribien 7 stid покер;
2) игре које се приређују на аутоматима;
3) клађење на спортске и друге догађаје.
Члан 5.
Наградне игре у роби и услугама су игре на срећу које у рекламне и
друге сврхе приређује правно лице, предузетник и државни орган, односно
организација, у којима се учесницима пружа могућност да остваре награду у
стварима или услугама.
Члан 6.
Игре на срећу путем интернета, телефона или на други начин путем
телекомуникационих веза су игре на срећу које се приређују сагласно члану 13.
став. 2. Закона.
Члан 7.
Квиз у коме крајњи исход зависи од случаја или неког неизвесног
догађаја сматра се игром на срећу у смислу овог правилника.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику Републике Србије».
Број 110-00-486/2004-01
У Београду, 25. новембра 2004. годинe
МИНИСТАР,
Млађан Динкић

На основу члана 12. став 1. тачка 1) Закона о играма на срећу (''Службени
гласник РС'', број 84/04),
Министар финансија доноси
ПРАВИЛНИК
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ВРСТАМА ИГАРА НА СРЕЋУ
(КАТАЛОГ ИГАРА НА СРЕЋУ)
Члан 1.
У Правилнику о врстама игара на срећу (каталог игара на срећу)
(''Службени гласник РС'', број 129/04), у члану 4. тачка 1. подтачка (9) тачка и
запета замењују се запетом и додају подтач. (10) до (13), које гласе:
''(10) Мoney wheel,
(11) Sic Po,
(12) Let it ride,
(13) Punto y Banco.''
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
Број: 110-00-1/06-01
У Београду, 23. јануара 2006. године

МИНИСТАР,
Млађан Динкић

