
На основу члана 103. став 6, члана 104. став 2. и члана 108. став 2. Закона о играма на срећу 
("Службени гласник РС", број 18/20),  

Министар финансија доноси 

ПРАВИЛНИК  

О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОБИЈАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ У РОБИ И УСЛУГАМА И 

НАЧИНУ ИЗВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА НАГРАДНЕ ИГРЕ  

(Сл. гласник РС бр. 152/20)  

Основни текст на снази од 26/12/2020 , у примени од 26/12/2020   

 Члан 1.  

Овим правилником ближе се одређује начин утврђивања испуњености услова за добијање 

сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама, као и начин извештавања о 

резултатима наградне игре. 

 Члан 2.  

(1) Приређивач може приређивати наградну игру искључиво у своје име и за свој рачун, и то у 

току календарске године највише четири наградне игре, по претходно добијеној сагласности 

Управе за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) за сваку наградну игру појединачно, при 

чему не може приређивати две наградне игре истовремено. 

(2) Наградна игра може да траје најдуже 45 дана, укључујући и дан извлачења награда. 

 Члан 3.  

(1) Сагласност за приређивање наградне игре даје се решењем Управе, којим се утврђује и 

висина накнаде за приређивање у износу од 25% од укупне вредности наградног фонда. 

(2) Фонд добитака представља збир појединачних тржишних вредности робе и услуга која чине 

наградни фонд и доказује се веродостојним исправама (предрачун, рачун, ценовник, 

предуговор или уговор о купопродаји и други докази којим се доказује вредност, односно цена 

роба и услуга). 

 Члан 4.  

(1) Приређивач је дужан да захтев за добијање сагласности за приређивање наградне игре у 

роби и услугама, поднесе најкасније 30 дана пре дана отпочињања наградне игре. 

(2) Захтев из става 1. овог члана може се поднети у писаном или електронском облику, са 

документацијом, која се према Закону о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 18/20) 

подноси уз захтев.  

(3) У захтеву за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама, поред 

података о називу и седишту подносиоца захтева, приређивач је дужан да наведе висину 

наградног фонда са спецификацијом награда, као и дужину трајања наградне игре. 

  

 



Члан 5.  

(1) Уз захтев за добијање сагласности за приређивање наградне игре доставља се следећа 

документација: 

1) одлука надлежног органа приређивача о приређивању наградне игре; 

2) решење о упису у одговарајући регистар; 

3) правила наградне игре; 

4) докази о вредности наградног фонда. 

(2) Управа по службеној дужности прибавља податке из службених евиденција и подносилац 

захтева није у обавези да достави документ из става 1. Тачка 2) овог члана, изузев ако 

подносилац захтева изричито изјави да ће те податке прибавити сам. 

(3) Документа из става 1. Тач. 1) и 3) овог члана достављају се у оригиналу или овереном 

препису, док се остала документа достављају у копији. 

 Члан 6.  

(1) Приређивач је дужан да правила наградне игре у роби и услугама сачини у складу са 

правилником којим се ближе уређују услови, односно садржина правила игара на срећу. 

(2) Правила наградне игре се не могу мењати у току трајања наградне игре. 

(3) Управа доставља правила наградне игре министру финансија, ради давања сагласности, 

сагласно члану 109. Став 2. Закона о играма на срећу.  

(4) Приређивач који је добио сагласност за приређивање наградне игре у роби и услугама 

дужан је да најмање осам дана пре отпочињања наградне игре, објави правила наградне игре у 

најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије и 

достави Управи доказ о објављивању у року од три дана од дана објављивања. 

 Члан 7.  

(1) По окончању наградне игре приређивач доставља Управи извештај о утврђивању резултата 

игре, који поред података о председнику и члановима комисије, садржи нарочито: 

1) податке о додељеним добицима и њиховој вредности; 

2) податке о добитницима у складу са законом којим је уређена заштита података о 

личности; 

3) подаци о месту, времену, начину и поступку извлачења, односно утврђивању 

добитака, као и надзор над тим поступком. 

(2) Извештај о утврђивању резултата игре доставља се писаним или електронским путем. 

 Члан 8.  

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину утврђивања 

испуњености услова за добијање сагласности за приређивање наградне игре у роби и услугама 

и о начину извештавања о резултатима наградне игре у роби и услугама (“Службени гласник 

РС”, број 129/04).  

 

 



 Члан 9.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

Републике Србије". 

 

 


