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

КОНТРОЛНА ЛИСТА
игре на срећу преко средстава електронске комуникације

Датум
усвајања 28.08.2020.

Закон о играма на срећу („СлужбенигласникРСбр.18/2020)

Подаци о надзираномсубјекту

Правнолице

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

 _______________________________________________________________________ 

Број и датумодобрењазаприређивањепосебних игара на срећу преко средстава 
електронске комуникације: 
_______________________________________________________________________  

Питање Да Не Бодови
1.Да  ли  је  приређивач  игара  на  срећупреко  средстава
електронске  комуникацијерегистровао  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.  Далиприређивач  игара  на  срећу  спроводи  забрану
учествовања малолетних лица у играма на срећу? да-5          не-1

4. Да ли приређивач оглашавање и рекламирање врши уз
обавезно  обавештење о забрани учествовања малолетних да-5          не-1
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лица у играма на срећу и одговарајући текст упозорења о
превенцији болести зависности?
5. Да ли приређивач у периоду важења одобрења одржава
висину основног капитала, у складу са чл. 138. став 1.Закона
о играма на срећу?

да-5          не-1

6.Да  ли  приређивач  сваког  дана  обезбеђује  у  благајни
ризико депозит у висини прописаној чл. 94. став 3. Закона о
играма на срећу?

да-5          не-1

7. Да ли приређивач води евиденцију о оствареном промету
за  посебне  игре  на  срећу  преко  средстава  електронске
комуникације?

да-5          не-1

8.  Да  ли  приређивач  има  комуникациони  систем  који
омогућава  одговарајући  капацитет  –  брзину  одзива  и
расположивост система за  крајње кориснике чл.  2.  став  2
тачка  3)  Правилника  о  информатичким  карактеристикама
опреме  за  приређивање  игара  на  срећу  преко  средстава
електронске  комуникације,  условима  задовољавања  и
начину њиховог испитивања?

да-5          не-1

9.  Да  ли  приређивач  има  комуникациони  систем  који
омогућава  директну  и  безбедну  размену  података  са
сервером  Управе  кориснике  чл.  2.  став  2.  тачка  4)
Правилника о информатичким карактеристикама опреме за
приређивање  игара  на  срећу  преко средстава  електронске
комуникације,  условима  задовољавања  и  начину  њиховог
испитивања?

да-5          не-1

10.Да  ли  приређивач  поседује  систем  заштите  од
неовлашћене  употребе  информационог  система  и  губитка
података  чл.  2.  став  2.  тачка  5)  Правилника  о
информатичким  карактеристикама  опреме  за  приређивање
игара на срећу преко средстава електронске комуникације,
условима задовољавања и начину њиховог испитивања?

да-5          не-1

11.  Да ли  је  приређивач обезбедио  антивирусну  заштиту
податакачл.  8.  став  2.  тачка  4)Правилника  о
информатичким карактеристикама опреме за приређивање
игара на срећу преко средстава електронске комуникације,
условима задовољавања и начину њиховог испитивања?

да-5          не-1

12. Да ли је приређивач обезбедио складиштење података  у
случају  прекида  везе  чл.  8.  став  6.  Правилника  о
информатичким  карактеристикама  опреме  за  приређивање
игара на срећу преко средстава електронске комуникације,
условима задовољавања и начину њиховог испитивања?

да-5          не-1

13.Да  ли  је  приређивач  у  оквиру  свог  информационог
система  обезбедио  индентификацију  електронских
трансакција   и  евиденционих  рачуна  сходно  члану  4.
Правилника о информатичким карактеристикама опреме за
приређивање игара на срећу преко средстава електронске
комуникације,  условима задовољавања и начину њиховог
испитивања?

да-5          не-1

14. Да ли приређивач сваку електронску трансакцију шаље
на  сервер  Управе  у  складу  са  у  складу  са  чланом  5.
Правилника о информатичким карактеристикама опреме за
приређивање игара на срећу преко средстава електронске
комуникације,  условима задовољавања и начину њиховог
испитивања?

да-5          не-1
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15.  Да  ли  приређивач  приликом  регистације  играчу
додељује број евиденционог рачуна у складу са чл. 5. став
2. Правилника о информатичким карактеристикама опреме
за  приређивање  игара  на  срећу  преко  средстава
електронске  комуникације,  условима  задовољавања  и
начину њиховог испитивања?

да-5          не-1

16.Да ли је  приређивач обезбедио да су играчу доступне
све  информације  о  трансакцијама  на  његовом  рачуну  у
складу  са  чл.  7.  став  2.  Правилника  о  информатичким
карактеристикама опреме за  приређивање игара  на  срећу
преко  средстава  електронске  комуникације,  условима
задовољавања и начину њиховог испитивања?

да-5          не-1

17.  Да  ли  приређивач  шаље  Управи  извештаје  у  XML
стандарду  путем  повезивања  на  веб  сервис  члан  9.
Правилника о информатичким карактеристикама опреме за
приређивање игара на срећу преко средстава електронске
комуникације,  условима задовољавања и начину њиховог
испитивања?

да-5          не-1

18. Да ли приређивач чува електронске податке и осталу
документацију у складу са чл. 110. став 6. Закона о играма
на срећу?

да-5          не-1

 Укупан број бодова:
Остварен број бодова: за одговор ДА – 5 бодова, за одговор НЕ – 1 бод
Степенризика: од 73-90 – незнатан, од55-72 – низак, од37-54 – средњи, од19-36 – висок и од1-18 –
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

_____________________ ________________


