
На основу члана 44. став 5. и члана 62. став 9. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС”, број 18/20),  

Министар финансија доноси 

 

П Р А В И Л Н И К  
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О ТЕХНИЧКИМ И ФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА СТОЛОВА И 
АУТОМАТА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИСПИТИВАЊА 

ИСПУЊЕНОСТИ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА  
(„Службени гласник РС“, бр. 22/2021 од 12.03.2021. године) 

   
Члан 1.  

У Правилнику о техничким и функционалним карактеристикама столова и 
аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних 
услова („Службени гласник РС”, број 152/20), у члану 3. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:  

„Захтев за испитивање и контролу техничких и функционалних карактеристика 
столова, подноси приређивач и обавезно прилаже правила игре и техничку 
документацију стола. 

Испитивање и контрола испуњености техничких и функционалних 
карактеристика стола обавља се: 
 1) пре првог стављања у употребу; 
 2) приликом поновног стављања у употребу, уколико је дошло до промене 
техничких и/или функционалних карактеристика; 
 3) ванредно.”. 

После става 3. додају се нови ст. 4−7, који гласе:  
„Ванредна контрола стола се обавља на захтев приређивача или на захтев 

надлежног органа. 
На основу обављеног испитивања и контроле испуњености техничких и 

функционалних карактеристика стола, лабораторија попуњава Извештај о извршеној 
контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика стола.  

Образац Извештаја из става 5. овог члана, као Прилог 1, одштампан је уз овај 
правилник и чини његов саставни део. 

Испитивање и контрола испуњености техничких и функционалних 
карактеристика стола врши се кроз проверу података из техничке документације стола 
и прегледом стола.”. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 8, реч: „обављене” замењује се речима: 
„обављеног испитивања и”, после речи: „издаје” додају се речи: „приређивачу за игре 
на срећу”, а после речи: „пре” додају се речи: „првог”. 

У досадашњем ставу 5, који постаје став 9, речи: „приређивач је дужан да 
Управи достави” замењују се речима: „лабораторија издаје приређивачу за игре на 
срећу”, а речи: „издаје лабораторија” замењују се речима: „је приређивач обавезан да 
достави Управи пре стављања стола у поновну употребу”. 

После досадашњег става 5, који постаје став 9, додају се ст. 10. и 11, који гласе:  
„Извештај из става 5. овог члана, саставни је део уверења из ст. 8. и 9. овог 

члана и доставља се Управи. 



Наведено испитивање и контрола стола обављају се у пословном простору 
играчнице или у лабораторији.”. 

 
Члан 2.  

Члан 4. брише се. 

 

Члан 3.  
У члану 5. додају се нови ст. 1. и 2, који гласе:  
„Аутомат за игре на срећу (у даљем тексту: аутомат) је електромеханички, 

електронски и сличан уређај који ради на основу алгоритма случајних догађаја на 
којем се приређују посебне игре на срећу. 

Сваки аутомат мора имати обележје (плакету), које јасно указује на: назив и 
адресу произвођача, тип кабинета, датум производње (месец и година) и серијски 
број.”. 

У досадашњем ставу 1, који постаје став 3, речи: „за игре на срећу (у даљем 
тексту: аутомат)” бришу се. 

Досадашњи ст. 2−5. постају ст. 4−7. 
 

Члан 4.  
У члану 6. став 1. после речи: „електронска” додају се речи: „или 

електромеханичка”, а после речи: „(у даљем тексту: бројчаници)” додају се речи: „који 

се не могу ресетовати,”. 
У ст. 2. и 3. реч: „сервисера”, на оба места, замењује се речима: „овлашћеног 

лица за поправку”, а после речи: „прописују”, на оба места, додају се речи: „техничка 
исправност и”. 
 

Члан 5.  
У члану 8. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 
„Захтев за испитивање техничких и функционалних карактеристика аутомата 

подноси приређивач или произвођач аутомата, односно његов овлашћени дистрибутер 
са техничком документацијом аутомата.”. 

У досадашњим ст. 2. и 3. који постају ст. 3. и 4.  реч: „Провером”, на оба места, 
замењује се речју: „Испитивањем”. 

Досадашњи став 4. брише се.  
Ст. 5. и 6. мењају се и гласе:  

„Испитивање испуњености техничких и функционалних карактеристика 
аутомата обавља се: 

1) пре првог стављања у употребу; 
2) приликом промене техничких и функционалних  карактеристика. 
На основу обављеног испитивања испуњености техничких и функционалних 

карактеристика аутомата, лабораторија издаје подносиоцу захтева сертификат о 
испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата.”. 

Став 7. брише се.  
 
 



 
Члан 6. 

У члану 9. став 1. реч: „Испитивање” замењује се речју: „Контролу”, а реч: „се” 
замењује се речима: „лабораторија, и то”. 

У тачки 1) после речи: „пре” додаје се реч: „првог”. 

Став 2. мења се и гласи:  
„Захтев за контролу техничких и функционалних карактеристика аутомата 

подноси приређивач са техничком документацијом аутомата и сертификатом из члана 
8. став 6. овог правилника.”. 

После става 2. додају се нови ст. 3−5, који гласе:  
„На основу обављене контроле, лабораторија попуњава Извештај о извршеној 

контроли испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата. 
Образац Извештаја из става 3. овог члана, као Прилог 2, одштампан је уз овај 

правилник и чини његов саставни део.  
На основу обављене контроле испуњености техничких и функционалних 

карактеристика аутомата, лабораторија издаје приређивачу за игре на срећу уверење о 
испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата, које је приређивач 
обавезан да достави Управи пре првог стављања у употребу аутомата.”. 

У досадашњем ставу 3, који постаје став 6, речи: „након промене његових” 
замењују се речима: „на коме је извршена промена”, реч: „доставља” замењује се речју:  
„издаје”, а после речи: „карактеристика аутомата”, додају се речи: „које је приређивач 
обавезан да достави Управи пре стављања аутомата у поновну употребу”. 

После досадашњег става 3, који постаје став 6, додаје се нови став 7, који гласи:  
„Саставни део Уверења из ст. 5. и 6. овог члана је сертификат из члана 8. став 6. 

овог правилника и Извештај из става 3. овог члана.”. 
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 8. и 9.  
 

Члан 7. 
У члану 10.  реч: „приређивач” замењујe се речима: „подносилац захтева”. 
Додаје се став 2, који гласи:         
„Лабораторија је дужна да објављује ажуран ценовник који је јавно доступан на 

званичној интернет страници лабораторије.”. 
 

Члан 8. 
После члана 10. додаје се одељак 6а и члан 10а, који гласе:  

 

„6а Коришћење резултата испитивања других лабораторија 

Члан 10а 

„Лабораторија може користити извештаје, анализе, сертификате и друге 
резултате испитивања, других референтних домаћих и иностраних лабораторија, 
уколико су усаглашени са Законом о играма на срећу („Службени гласник РС”, број 
18/20) и овим правилником.”. 

 



Члан 9.  
Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних 

карактеристика стола и Извештај о извршеној контроли испуњености техничких и 
функционалних карактеристика аутомата, који су као Прилог 1 и Прилог 2 
одштампани уз Правилник о техничким и функционалним карактеристикама столова и 
аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних 
услова („Службени гласник РС”, брoj 152/20) и чине његов саставни део, замењују се 
новим Извештајем о извршеној контроли испуњености техничких и функционалних 
карактеристика столова за игре на срећу и Извештајем о извршеној контроли 
испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата за игре на срећу, 
који су као Прилог 1 и Прилог 2 одштампани уз овај правилник и чине његов саставни 
део. 

Члан 10. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2021. године. 

 
 
 

У Београду, 10. марта 2021. године 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 1 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ И 
ФУНКЦИОНАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА СТОЛОВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1. Сто Подаци 

Јединствени серијски број     

Произвођач    

Тип    

 
2. Приређивач  Подаци 

Назив     

Улица и број     

Место и општина     

Телефон и телефакс     

ПИБ    

Матични број     

 
3. Објекат у коме се налази сто Подаци 

Назив     

Улица и број     

Место и општина     

Телефон и телефакс     

 
4. Овлашћена лабораторија Подаци 

Назив     

Улица и број     

Место и општина     

Телефон, телефакс, e - mail    

ПИБ    

Матични број    

 
2. КОНТРОЛА 

 
1. Разлог за обављање   Напомена 

1. Прва контрола 
2. Поновно стављање у употребу 
3. Ванредна контрола 

   

   
2. Редослед догађаја  Датум 

Пријем захтева     

Почетак контроле     

Крај контроле     
     



3. Испуњеност техничких и функционалних 
карактеристика столова 

Подаци 

Идентичност саставних делова (да/не)     

 
Опис евентуалне разлике саставних делова     

Идентичност веза (да/не)     

 
Опис евентуалних разлика веза     

Функционална исправност (да/не)     

 
Опис евентуалне функционалне неисправности    

     
4. Потврда Подаци 

Испуњеност техничких и функционалних 
карактеристика столова (да/не)  

   

Број уверења о испуњености техничких и 
функционалник карактеристика стола 

 

 
Име, презиме и потпис овлашћеног лица лабораторије     

 
Име, презиме и потпис овлашћеног лица 
подносиоца захтева  

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 2 
 

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ КОНТРОЛИ ИСПУЊЕНОСТИ ТЕХНИЧКИХ И 
ФУНКЦИОНАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА АУТОМАТА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 
1. Аутомат Подаци  

Произвођач    

Тип    

Месец и година производње     

Јединствени серијски број аутомата    

Доказ о власништву (да/не)     
   
2. Приређивач  Подаци  

Назив     

Улица и број     

Место и општина     

Телефон и телефакс     

ПИБ    

Матични број     
   
3. Објекат у коме се налази аутомат  Подаци  

Назив     

Улица и број     

Место и општина     

Телефон и телефакс     
   
4. Овлашћена лабораторија  Подаци  

Назив     

Улица и број     

Место и општина     

Телефон и телефакс     

ПИБ    

Матични број    
  

2. КОНТРОЛА 
 

1. Разлог за обављање   Индекс разлога  

1. Прва контрола 
2. Промена техничких и функционалних 
карактеристика аутомата 
3. Ванредна контрола 

   

   
2. Редослед догађаја  Датум 

Пријем захтева     

Пријем аутомата     

Почетак контроле     



Крај контроле     

Предаја аутомата     

Израда записника     
   
3. Стање бројчаника  Подаци 

Уплата пре и после контроле        

Исплата пре и после контроле        

Потрошени износи пре и после контроле       

Освојени износи пре и после контроле        
   
4. Стање пломби  Подаци 

Код програмске пломбе     

Код пломбе     
   
5. Провера хардвера аутомата Подаци 

општи подаци аутомата (произвођач, јединствени 
серијски број, врста и тип аутомата)  

идентичност аутомата с техничком 
документацијом 

 
 

исправност уређаја за играње и праћење игре 
(монитор, терминал, тастери)    

исправност уређаја за евидентирање рада аутомата 
у свим сегментима игре (уплате, исплате, 
бројчаници, програмска плоча) 

   

сигурност рада и функционисања уређаја у смислу 
електромагнетне компатибилности као и 
безбедност инсталација  

 

     
6. Провера софтвера аутомата Подаци 

тип игре  

функционалност инсталираног софтвера    

исправност протокола трансфера података према 
серверу 

   

 
7. Потврда Подаци  

Испуњеност техничких и функционалних 
карактеристика аутомата (да/не)  

   

Број уверења о испуњености техничких и 
функционалник карактеристика аутомата 

 

 
Име, презиме и потпис овлашћеног лица 
лабораторије  

   

 
Име, презиме и потпис овлашћеног лица 
подносиоца захтева 

   

 


