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          Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
      Управа за игре на срећу
      Омладинских бригада 1
                   Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА
                                                            ИГРЕ НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦАМА

Датум
усвајања 28.08.2020.

Закон о играма на срећу („Службени гласник РС бр. 18/2020)

      Подаци о надзираном субјекту

 Правно лице

Пословно име и назив:  ___________________________________________________ 
ПИБ:___________________________________________________________________ 
Матични број:___________________________________________________________  
Заступник / одговорно лице:_______________________________________________  
Функција:_______________________________________________________________
ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:_____________________________________________
Седиште:  ______________________________________________________________    
Пословна јединица: ______________________________________________________
Контакт: _______________________________________________________________  

Број и датум дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчници: 
_______________________________________________________________________ 

Питање Да Не Бодови
1.  Да  ли  је  приређивач  игара  на  срећу  у  играчницама
регистровао као претежну делатност коцкање и клађење код
Агенције за привредне регистре ?

         да-5          не-1

2.  Да  ли  приређивач  приређује  игре  за  које  су  донета
Правила игре, на које је министар финансија дао сагласност
у складу са чл. 4. став 1. Закона о играма на срећу?

         да-5          не-1

3.  Да ли су сви запослени који имају директан контакт са
учесницима игара на срећу пре ступања на рад оспособљени
за превентивно деловање против болести зависности према
учесницима игара на срећу? 

         да-5          не-1

4.  Да ли је  унутар објекта  у коме се  приређују игре  на
срећу у близини улазних врата истакнут постер величине
100 x 80  на коме се налази одговарајући текст о превенцији
болести  зависности као  и  контакт подаци сертификоване
установе за лечење болести зависности од игара на срећу.

         да-5          не-1
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5.  Да  ли  на  сваком  пулту  или  шалтеру  преко  кога  се
региструје  учествовање  у  играма  на  срећу,  постоје
брошуре,  флајери  са  текстом  о  превенцији  болести
зависности као и контакт подаци сертификоване установе
за лечење болести зависности од игара на срећу?

         да-5          не-1

6. Да ли приређивач оглашавање и рекламирање врши уз
обавезно  обавештење о забрани учествовања малолетних
лица у играма на срећу и одговарајући текст упозорења о
превенцији болести зависности?

         да-5          не-1

7.  Да  ли  приређивач  игара  на  срећу  штити  податке  о
личности  учесника  у  складу  са  важећом  законском
регулативом?

         да-5          не-1

8.  Да  ли  приређивач  у  периоду  важења  дозволе  одржава
основни  капитал  у  складу  са  чл.  36.  Закона  о  играма  на
срећу?

         да-5          не-1

9. Да ли је играчница уређена тако да простор за игру, као и
простор за госте и особље играчнице буде целина?          да-5          не-1

10. Да ли играчница  има  рецепцијску  службу  ради
обезбеђења идентификације лица која улазе у играчницу?          да-5          не-1

11. Да ли се у играчници налази благајна?
         да-5          не-1

12. Да ли се у играчници налази мењачница?
         да-5          не-1

13. Да  ли  се  у  играчници  налази  одвојен  и  заштићен
простор за чување новца и других вредности?          да-5          не-1

14. Да ли је приређивач обезбедио видео и аудио надзор са
снимањем над свим столовима за игре на срећу, благајни и
улазу-излазу из играчнице?

         да-5          не-1

15.  Да ли је  приређивач  обезбедио  видео  надзор  над
аутоматима за игре на срећу, играчима и посетиоцима?          да-5          не-1

16. Да ли је приређивач обезбедио простор за чување аудио
и видео снимака из чл. 50. Закона о играма на срећу?          да-5          не-1

17. Да ли приређивач чува снимке у року прописаном чл.
50. став 2. Закона о играма на срећу?          да-5          не-1

18.  Да  ли  је  приређивач  организовао  телесну  заштиту
играчима и посетиоцима?          да-5          не-1

19.  Да  ли приређивач  има  трајну  базу  података
идентификације играча?          да-5          не-1

20.   Уколико је  одговор  на  претходно  питање  ДА,  да  ли
прибавља све податке прописане чланом 51.став 4. Закона о         да-5          не-1
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играма на срећу?

21.  Да ли приређивач приликом обраде података из чл. 50.
став  1.  Закона  поступа  у  складу  са  прописима  којима  се
уређује заштита података о личности?

         да-5          не-1

22. Да ли у простору играчнице постоји посебна кутија (tip
box) за остављање напојница од играча.          да-5          не-1

23.  Да  ли  приређивач сваког  дана  у  благајни  обезбеђује
ризико депозит у висини прописаној чл. 38. став 3. Закона о
играма на срећу.

         да-5          не-1

24. Да ли у простору играчнице постоје столови за игре на
срећу  на  којима  је  извршена  промена  техничких  и
функционалних карактеристика?

         да-5          не-1

  25. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је
прибављено допунско уверење од овлашћене лабораторије?          да-5          не-1

 26. Да ли у простору играчнице постоје столови за игре на
срећу на којима је вршена поправка?          да-5          не-1

  27.  Уколико је  одговор на  претходно питање ДА, ли су
поправку  столова  вршила  правна  лица  која  испуњавају
услове из чл. 47. Закона о игрма на срећу?

         да-5          не-1

  28. Да ли умањење основице за обрачун и плаћање накнаде
по  основу  промотивних  жетона  не  прелази  2  %  на  име
њихове укупне вредности?

         да-5          не-1

 29. Да ли приређивач води евиденцију за сваки дан посебно
по столу и за сваку врсту игара?          да-5          не-1

 Укупан број бодова:
Остварен број бодова: за одговор ДА – 5 бодова, за одговор НЕ – 1 бод
Степен ризика: од 117-145 – незнатан, од 88-116 – низак, од 59-87 – средњи, од 30-58 – висок и од
1-29 – критичан
На основу укупног броја бодова надзирани субјект је сврстан у категорију ризика:

  а) незнатан б) низак  в) средњи  г) висок  д) критичан

Надзирани субјект Инспектор

_____________________ ________________


