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На основу чл. 8. став 7. и 9. став 2. Правилника о информационо-комуникационом 

систему за приређивање посебних игара на срећу преко средстава електронске 

комуникације („Службени гласник РС“, бр.152/20), чл. 6. став 7. и 8. став 2. Правилника о 

информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу – 

клађење („Службени гласник РС“,бр.152/20), чл. 6. став 7. и 8. став 2. Правилника о 

информационо-комуникационом систему за приређивање посебних игара на срећу на 

аутоматима („Службени гласник РС“, бр.152/20) и члана 8. став 1. Правилника о садржини 

евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних 

игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање 

тих игара („Службени гласник РС“, бр.152/20), Управа за игре на срећу доноси: 

 

УПУТСТВО 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНО – 

КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПРИРЕЂИВАЧА СА ИНФОРМАЦИОНИМ 

СИСТЕМОМ 

УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 
Овим упутством мењају се детаљи слања електронске трансакције евидентиране у 

оквиру информационо-комуникационог система за приређивање посебних игара на срећу 

преко средстава електронске комуникације, посебних игара на срећу – клађење, посебних 

игара на срећу на аутоматима, а која се уписује у софтверско решење Управе за игре на 

срећу, као и детаљи повратне информације, којом се потврђује успешност уписа 

електронске трансакције у овај систем.  

Такође, уређене су измене у процедури слања трансакција код путање/betting/bet, 

путање /betting/bet/combo и путање /online-slot. 

            Изменом упутства се уређује и начин  слања електронске трансакције код путање 

/online-player/rollback. 

            У наведеним путањама се врше измене и додаје се следеће: 

            Код путање/betting/bet и путање /betting/bet/combo у табели се додаје поље 

promo_amount - вредност промо дела трансакције. Максимално 2 децималне цифре (float, 

decimal, double). 

            Путање /online-slot у табели се додаје поље tpb - сума промо bet трансакција које су 

се догодиле играчу у поменутом периоду. Mаксимално две децималне цифре (float, 

decimal, double).   
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