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1. UVOD 
 

Imajući u vidu porast broja ovisnika o kocki i utjecaj njihova ponašanja ne samo na obitelji 
već i općenito na Društvo, cilj nam je kroz ove procedure pružiti svim igračima pravodobne 
informacije o mogućnostima njihova o sudjelovanju u igri, ukazati na moguće štetne 
posljedice nekontroliranog igranja i uputiti ih kome i gdje se mogu obratiti u svrhu pružanja 
stručne pomoći. 
 
Naime, uvažavajući mnoga istraživanja koja su provedena na području igara na sreću i  
njihova utjecaja na društvo, utvrđeno je kako samo igranje nije problem, već se problem 
pojavljuje u slučaju prekomjernog i kompulzivnog igranja, koje nam je cilj spriječiti. 
 
Sama odgovornost se sastoji prvenstveno u omogućavanju igračima da sudjeluju u igrama na 
sreću na siguran i legalan način s jedne strane i u sprječavanju ili minimaliziranju štetnih 
posljedica s druge strane. 
 
Stoga, Hattrick-PSK d.o.o. kao Priređivač, nastoji u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima 
i razvojem tehnologije, zadovoljiti i potrebe igrača, ali i preventivno djelovati na moguće 
neželjene posljedice koje igre na sreću mogu uzrokovati. 
 
 
2. ZAŠTITA MALOLJETNIH OSOBA 

 
Osobama mlađim od 18 godina zabranjuje se sudjelovanje u igrama na sreću koje priređuje 
Priređivač. 

Sama zaštita maloljetnih osoba ostvaruje se kroz isticanje zabrana, davanja informacija o 
štetnim posljedicama koje igre na sreću mogu izazvati, te kroz suradnju s roditeljima ili 
skrbnicima maloljetne osobe, koja je neupitno vrlo važna u samoj prevenciji ovisnosti. 



 

Roditeljima se između ostalog preporučuje da maloljetnim osobama ograniče pristup osobnim 
računalima, da instaliraju različite sustave zaštite kojima se ograničava pristup pojedinim 
Internet stranicama. 

Jedna od Internet stranica putem koje se zainteresirane strane upućuje u vezi saznavanja svih 
informacije o tzv. internetskom filtru, a koja ujedno sadrži i besplatnu test stranicu je : 
www.saferinternet.org. 

 

3. PRAVILA ODGOVORNOG PRIREĐIVANJA 
 

Odgovorno igranje podrazumijeva da igrač ima dovoljno novaca, a ne da treba novac, te kroz 
sudjelovanje u igrama na sreću želi zaraditi. Isključivi cilj sudjelovanja u igrama na sreću je 
zabava.  

U nastavku dajemo deset pravila kojih bi se svaki igrač trebao pridržavati: 

1. IGRE NA SREĆU IGRAJTE SAMO I ISKLJUČIVO RADI ZABAVE. 

2. SVAKI DOBITAK SMATRAJTE NAGRADOM, A GUBITAK CIJENOM ZABAVE. 

3. UNAPRIJED ODREDITE IZNOS KOJI ĆETE PPTROŠITI U SVRHU SUDJELOVANJA 
U IGRAMA NA SREĆU I NE PRELAZITE GRANICU. 

4. UNAPRIJED ISPLANIRAJTE VRIJEME KOJE ĆETE ODVOJITI U SVRHU 
SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU I KADA ISTEKNE VAŠE PLANIRANO 
VRIJEME PREKINITE IGRU. 

5. BUDITE SVJESNI ČINJENICA DA JE VEĆA MOGUĆNOST GUBITKA OD DOBITKA. 

6. NE IGRAJTE NA KREDIT ILI OD POSUĐENOG NOVCA. 

7. NE DOZVOLITE DA IGRANJE UTJEČE NA OSTALE SEGMENTE VAŠEG ŽIVOTA 
(OBITELJ, POSAO I SL.) 

8. NE POKUŠAVAJTE VRATITI IZGUBLJENI NOVAC. 

9. NE IGRAJTE IZ POGREŠNIH POBUDA, ODNOSNO KAKO BI SUDJELOVANJEM U 
IGRI NA SREĆU PBJEGLI OD OSOBNIH PROBLEMA (BOLEST, ŽALOST I SL.) 

10. UPOZNAJTE SE SA ZNAKOVIMA KOJI UKAZUJU NA KOMPULZIVNO I 
PREKOMJERNO IGRANJE KAKO BI ZNALI NA VRIJEME PRESTATI I UJEDNO 
POMOĆI DRUGIM OSOBAMA KOD KOJIH SE POJAVE TAKVI ZNAKOVI. 

 

 

 



 

4. TEST SAMOPROCJENE 
 

Na slijedeća pitanja odgovorite s DA i NE. 

 Da li ste ikada izostali s radnog mjesta, iz škole ili fakulteta radi sudjelovanja u igrama 
na sreću?  

 Da li je igranje igra na sreću učinilo u bilo kojem trenutku Vaš obiteljski život 
nesretnim?  

 Da li Vaše sudjelovanje u igrama na sreću utječe na Vaš dobar glas?  

 Da li osjećate bilo kada grižnju savjesti nakon igranja?  

 Da li ste sudjelovali u igrama na sreću kako biste nabavili novac za plaćanje računa ili 
rješavanje drugih financijskih poteškoća?  

 Da li je sudjelovanje u igrama na sreću uzrokovalo smanjenje Vaših ambicija ili 
efikasnosti?  

 Da li ste se nakon gubitka osjećali kako se morate što prije vratiti kako biste ponovo  
osvojili novac koji ste igubili?  

 Da li nakon pobjede, imate li jaku potrebu za povratkom i osvajanjem još većeg 
dobitka?  

 Da li sudjelujete u igrama na sreću sve dok ne izgubite i posljednji novčić?  

 Da li ste ikada posuđivali novac radi sudjelovanja u igrama na sreću?  

 Da li ste bilo što prodali radi financiranja sudjelovanja u igrama na sreću?  

 Da li oklijevate koristiti "kockarski novac" za uobičajene troškove?  

 Da li ste zbog sudjelovanja u igrama na sreću zapostavili brigu za Vas same ili Vašu 
obitelj?  

 Da li ste ikada sudjelovali u igrama na sreću duže nego ste planirali?  

 Da li ste ikada sudjelovali u igrama na sreću da pobjegnete od briga, dosade ili nevolja?  

 Da liste pokušali ili planirali neko nezakonito djelo kako biste financirali sudjelovanje 
u igrama na sreću?  

 Da li zbog sudjelovanja u igrama na sreću imate problema sa spavanjem?  

 Da li svađe, razočaranja ili frustracije stvaraju kod Vas potrebu za sudjelovanjem u 
igrama na sreću?  

 Da li ste ikada imali potrebu proslaviti nešto sa nekoliko sati sudjelovanja u igrama na 
sreću?  



 

 Da li ste ikada planirali samoubojstvo zbog Vašeg sudjelovanja u igrama na sreću?  

 

Svaki pozitivan odgovor može biti znak da postoji problem od stvaranja ovisnosti, stoga je 
važno zapamtiti da su igre na sreću samo zabava i slučaju pojave bilo kojeg znaka ovisnosti 
potrebno je pravodobno reagirati. 

 

5. KONTAKT ZA POMOĆ 
 
Ako uočite bilo koji problem koji se pojavljuje zbog Vašeg sudjelovanja u igrama na sreću - 
potražite pomoć u institucijama za pružanje profesionalne pomoći osobama s problemom 
ovisnosti o igrama na sreću, i to: 

Zagreb 

 Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“ Zagreb, Ambulanta tel: 01/3430 102 

 Davor Bodor, dr. med., voditelj specijalist psihijatar Tel: 01/3430 101 

(ponedjeljak i srijeda 15 – 16 h) 

Email: davor.bodor@pbsvi.hr 

 http://www.pbsvi.hr/hr/program/kocka-terapijsko-rehabilitacijski-program-za-
ovisnost-o-kockanju/ 

Besplatni telefon: 0800 200 005 

Rijeka 

 Center za prevenciju ovisnosti 

 Nastavni zavod za javno zdravstvo, Kalvarija 8 

 51 000 Rijeka 

 Kontakt: tel. 091-720-10-53 

Split 

 Anonimni Kockari Split 

 email: misternogambling@email.t-com.hr 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s odgovornim igranjem, molimo obratite se našoj službi za 
korisnike na:podrska@psk.hr ili na adresi e-pošte Priređivača koja će biti navedena na 
internetskoj stranici. 

 



 

6. OGRANIČENJE ULOGA I SAMOISKLJUČENJE 
 

Svaki registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću  zatražiti od 
Priređivača ograničenje uloga odnosno samoisključenje, na način da može tražiti da mu se 
ograniči novčani iznos koji želi uložiti i potrošiti u određenom vremenskom razdoblju koje će 
sam definirati. 

Igrač može zatražiti i isključenje iz igre na određeno vrijeme (samoisključenje). 

U slučaju da se dosegne iznos koji je igrač postavio kao uloga, Priređivač će automatski 
blokirati njegov račun. Nakon što istekne vremensko razdoblje ograničenja postavljeno od 
strane igrača, račun će se odmah, automatizmom, deblokirati i moći će sudjelovati u igri na 
sreću bez ograničenja.  

Obrazac zahtjeva Priređivača koji se odnosi na ograničenje uloga odnosno samoisključenje se 
nalazi u prilogu i na Internet stranici Priređivača. 

Registrirani igrač također ima mogućnost postaviti ograničenje uloga i samoisključenje unutar 
postavki svojeg korisničkog računa. 

Ispunjeni obrazac zahtjev se upućuje na  adresu priređivača: 

Hattrick-PSK d.o.o. 

Sv. Leopolda Mandića 14 

21204 Dugopolje 

Ili se šalje putem adrese elektroničke pošte korištene u registraciji za sudjelovanje u igrama 
sreću na putem interaktivnih pordajnih kanala on-line igranja. 


