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Република Србија
МИНИСТАРСТВОФИНАНСИЈА
Управа за игре на срећу
      Омладинских бригада 1
                   Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА
                                                           ИГРЕ НА СРЕЋУ - КЛАЂЕЊЕ

Датум
усвајања 28.08.2020.

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

 Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име иназив:___________________________________________________
ПИБ:___________________________________________________________________ 
Матични број:___________________________________________________________
Заступник / одговорнолице:_______________________________________________
Функција:_______________________________________________________________
ЈМБГ/Лични број/Број пасоша:_____________________________________________
Седиште: ______________________________________________________________
Пословнајединица: ______________________________________________________
Контакт:_______________________________________________________________

 _______________________________________________________________________ 

Број и датум одобрења за приређивање посебних игара на срећу -клађење: 
_______________________________________________________________________  

Питање Да Не Бодови
1.Да ли је приређивач игара на срећу – клађење 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 осбособљени
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  игара  на  срећу  спроводи  забрану
учествовања малолетних лица у играма на срећу? да-5          не-1

7. 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?

8. Да ли приређивач у периоду важења одобрења одржава
висину основног капитала, у складу са чл. 138. став 1.? да-5          не-1

9.  Да  ли  приређивач  сваког  дана  обезбеђује  у  благајни
ризико депозит у висини прописаној чл. 79. став 4. Закона о
играма на срећу.

да-5          не-1

10.Да ли надзирани субјект води евиденцију о оствареном
дневном  промету  за  свако  уплатно-исплатно  место  у
кладионици?

да-5          не-1

11.  Да ли се евиденције о оствареном дневном промету за
свако  уплатно-исплатно  место  подударају  са  месечним
прометом по кладионици?

да-5          не-1

12.  Да ли  је  обeзбеђена база  података  о  укупнимдневним
уплатама и исплатама за сваку кладионицу? да-5          не-1

13.  Да  ли  се  води  дневна  евиденција  о  примљеним
уплатама за свако уплатно – исплатно место? да-5          не-1

14.  Да  ли  се  води  дневна  евиденција  о  извршеним
исплатама играча за свако уплатно – исплатно место? да-5          не-1

 Укупан број бодова:
Остварен број бодова: за одговор ДА – 5 бодова, за одговор НЕ – 1 бод
Степен ризика: од 57-70 – незнатан, од 43-56 – низак, од 29-42 – средњи, од 15-28 – висок и од 1-14
– 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

_____________________ ________________


