
КЛ-17/01/1 

 

 
          Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
      Управа за игре на срећу 

      Омладинских бригада 1 
                   Београд           

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА 
                                                         КЛАСИЧНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ 

                                    

Датум 
усвајања 

28.12.2021. 

 

 

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 одобрења за приређивање посебних игара на срећу преко средстава 

електронске комуникације: 

_______________________________________________________________________   

 
 

 
 

 

Питање Да Не Бодови 

1. Да ли приређивач игара на срећу спроводи забрану 
учествовања малолетних лица у играма на срећу? 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

2. 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 

 

3. Да ли приређивач мења правила класичних игара на  
срећу након започињања продаје срећака, листића или 
картица одређеног кола или серије, односно пријема улога? 
 

 
         да-1 

 

 
         не-5 

 

4. Да ли приређивач објављује правила игре у дневној или 

недељној штампи пре почетка приређивања игре на срећу 

и омогућава лицима заинтересовнаим за учешће у игри да 

 
         да-5 

 

 
         не-1 
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се упознају са правилима на продајним, односно уплатним 

местима? 

5. Да ли приређивач врши извлачење, односно утврђује 

добитке пред комисијом од најмање три члана коју сам 

именује и извлачи добитке јавно? 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

6. Да ли приређивач врши извлачење добитака у директном 

ТВ преносу, у случају када се извлачење добитака 

организује пред ТВ камерама? 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

7. Да ли приређивач објављује промену места или дана 
извлачења на исти начин на који се објављују и правила 
игре на срећу и обавештава Управу ако се мења дан 
извлачења добитака из техничких разлога? 
 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

8. Да ли приређивач враћа учесницима новац од продатих 
срећака, листића или картица, односно уплаћених улога у 
случају отказивања приређивања игре на срећу? 
 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

9. Да ли приређивач доставља Управи записник о току 
извлачења, односно утврђивања добитака у прописаном 
року? 
 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

10. Да ли је приређивач објављује резултате игре на срећу 

у штампи или на својој интернет страници у прописаном 

року? 

 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

11. Да ли је приређивач исплаћује новчани добитак, 
односно обезбеђује преузимање другог добитка у 
класичним играма на срећу у прописаном року и доставља 
Управи записник у прописаном року? 
 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

12. Да ли је приређивач објављује идентитет добитника 

супротно правилима игре? 

 

 
         да-1 

 

 
         не-5 

 

13. Да ли надзирани субјект води евиденцију о оствареном 

месечном промету за сваку врсту класичне игре на срећу? 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

14. Да ли приређивач води базу података о лицима која су 

остварила добитак код приређивача игара на срећу, сходно 

чл. 3. Правилника о начину вођења базе  података о лицима 

која су остварила добитак код приређивача игара на срећу? 

 
         да-5 

 

 
         не-1 

 

 Укупан број бодова: 

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 

 

_____________________ 

 

________________ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


