
На основу члана 73. став 7. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу,  д о н о с и  

П Р А В И Л Н И К  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИРЕЂИВАЊА  

КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ 

Члан 1. 
Овим правилником прописују се просторни, технички и информатички услови које обезбјеђује приређивач 

кладионичких игара на срећу (у даљем тексту: приређивач) ради добијања одобрења за приређивање кладионичких 
игара на срећу, те начин приређивања кладионичких игара на срећу. 

Члан 2. 
(1) Сједиште кладионице мора бити опремљено Централним рачунарским системом за надзор који омогућава 

повезивање са рачунарским системом Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) у сврху надзора и 
свакодневног увида у пословање приређивача. 

(2) Чување, регистровање и евидентирање података о примљеним кладионичким уплатама врши се у Централном 
рачунарском систему за надзор приређивача из става 1. овог члана. 

Члан 3. 
(1) Уплатно-исплатно мјесто приређивача мора бити опремљено: 
а) информационим системом за примање уплата, који је у сталној вези са Централним рачунарским системом за 

надзор у сједишту кладионице, 
б) металном касом, у којој морају бити одложени сви добитни и поништени листићи који нису одложени у архиви, 
в) простором за објављивање службених резултата догађаја из кладионичке понуде, 
г) општим правилима клађења изложеним на доступном мјесту за све играче, 
д) понудом, која садржи редни број догађаја, врсте клађења које се односе на тај догађај са одговарајућим 

коефицијентом за клађење. 
(2) Програм за игру, који је саставни дио информационог система приређивача, мора бити цертификован од 

овлашћене лабораторије за цертификацију тих врста програма. 

Члан 4. 
Уплатно-исплатно мјесто може бити и у склопу просторија у којима се приређују игре на срећу (казина, аутомат 

клубови, класична томбола, играчнице), с тим да уплатно-исплатно мјесто мора задовољити услове из члана 73. став 2. 
Закона о играма на срећу (у даљем тексту: Закон) и члана 3. овог правилника. 

Члан 5. 
Уз захтјев за добијање лиценце, односно одобрења за приређивање кладионичких игара на срећу, правно лице 

прилаже Управи: 
а) податке о пословном имену, сједишту правног лица и рјешење о регистрацији, 
б) пословни план правног лица, 
в) доказ о власништву, односно праву коришћења пословног простора у којем се налази сједиште кладионице, 

односно уплатно-исплатно мјесто кладионице, 
г) општа правила клађења, односно правила игре за свако уплатно-исплатно мјесто, 
д) доказ о испуњености просторних и техничких услова, 
ђ) доказ о праву власништва или праву коришћења опреме за кладионичке игре, 
е) доказ о уплати накнаде у складу са Законом и 
ж) доказ Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама. 

Члан 6. 
(1) Доказом о власништву простора у којем се приређују кладионичке игре на срећу из члана 5. тачка в) овог 

правилника сматра се извод из одговарујућих јавних регистара које о непокретностима воде надлежни органи. 
(2) Доказом о праву коришћења простора у којем се приређују кладионичке игре на срећу из члана 5. тачка в) овог 

правилника сматра се овјерен уговор о закупу простора. 

Члан 7. 
(1) Општа правила клађења из члана 5. тачка г) овог правилника садрже: 
а) назив и сједиште приређивача, 
б) опис и вријеме трајања клађења, 
в) услове за учествовање у клађењу, 
г) подручје на којем се клађење приређује, 
д) услове и рокове под којима играч може одустати од извршене уплате, 
ђ) минимални износ уплате и максимални износ добитка по једном уплаћеном листићу за клађење, 
е) поступак у случају отказивања или одгоде догађаја који је предмет понуде клађења, 
ж) опис уплатног листића, 
з) начине и рокове за исплату новчаних добитака, 



и) услове под којима приређивач одређеним лицима, привремено или стално, може забранити или ограничити 
учествовање у клађењу и 

ј) одредбу да је лицима млађим од 18 година забрањено клађење. 
(2) Правила клађења из става 1. овог члана доноси приређивач, а примјењују се након добијања сагласности Управе. 

Члан 8. 
Доказом о испуњености просторних и техничких услова из члана 5. тачка д) овог правилника сматра се Изјава 

приређивача о испуњености просторних и техничких услова за приређивање кладионичких игара на срећу, а образац 
изјаве налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио. 

Члан 9. 
Доказом о власништву опреме из члана 5. тачка ђ) овог правилника сматра се Књига основних средстава 

приређивача, потписана и овјерена од стране одговорног лица у правном лицу, а доказом о праву коришћења опреме 
сматра се овјерен уговор о закупу опреме. 

Члан 10. 
Доказом из члана 5. тачка ж) овог правилника сматра се увјерење Пореске управе Републике Српске да тај порески 

обвезник нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза. 

Члан 11. 
(1) Приређивач је дужан у свакој кладионици на видном мјесту истаћи посебну ознаку коју издаје Управа. 
(2) Посебна ознака из става 1. овог члана садржи: 
а) нумерички број посебне ознаке, 
б) назив приређивача, 
в) адресу сједишта приређивача, 
г) назив и локацију уплатно-исплатног мјеста, 
д) ЈИБ приређивача, 
ђ) број, датум издавања и рок важења одобрења, 
е) назив органа који је издао одобрење, 
ж) печат органа који је издао одобрење 
з) холограм промјера 35 mm и 
и) потпис овлашћеног лица. 
(3) Посебна ознака је заштићена холограмском апликацијом промјера 35 mm са високосигурносном холограмском 

фолијом, у којој се налази континуирани текст: “РЕПУБЛИКА СРПСКА”, исписан латиницом и ћирилицом. 

Члан 12. 

(1) Посебна ознака је израђена на заштићеној хартији 80 g/m², правоугаоног облика формата А4, са континуираним 
воденим знаком орнаменталног изгледа у папиру по цијелој површини папира, који мора бити хемијски реактиван са 
одређеним хемијским средствима. 

(2) Боја хартије на којој се израђује посебна ознака је у плавим нијансама, подлога је проткана украсним вињетама, а 
слова којима је исписан текст су црне боје. 

(3) Изглед Посебне ознаке налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио. 

Члан 13. 
(1) Приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење врши се у кладионицама, аутомат 

клубовима, играчницама, казинима, класичној томболи или угоститељским објектима за које приређивач посједује 
одобрење Управе. 

(2) За приређивање клађења путем терминала за спортско клађење приређивач мора испунити опште услове за 
приређивање кладионичких игара на срећу и посебне услове прописане Законом и овим правилником. 

Члан 14. 

(1) Клађење путем СМС-а је приређивање кладионичке игре путем СМС-а, у којој играч може одиграти игру 
самостално, кроз интеракцију са системом, без непосредног присуства представника приређивача. 

(2) Регистрација играча је поступак преузимања и чувања података о играчу, на основу уговора склопљеног на 
регистрованим мјестима приређивача. 

(3) Идентификација играча је провјера исправности података играча датих приликом склапања уговора са 
приређивачем, те провјера пунољетности играча провјером личних докумената. 

(4) Рачун играча је рачун који је приређивач додијелио играчу приликом склапања уговора и налази се на 
Централном рачунарском систему за надзор, а служи му за новчане трансакције са приређивачем приликом клађења 
путем СМС-а. 

(5) Опрема за клађење путем СМС-а је систем састављен од електронских, електричних или механичких уређаја и 
склопова “hardware” (у даљем тексту: хардвер) и рачунарске програмске подршке “software” (у даљем тексту: софтвер), 
преко којих приређивач приређује клађење путем СМС-а. 

(6) Систем надзора је скуп процедура којима је сврха праћење и надзор процеса играња, од регистрације играча, 
идентификације, уплате, исплате, до одјаве играча из система, као и утврђивање свих неправилности, односно поступака 
који нису у складу са Законом и овим правилником. 



Члан 15. 
Право приређивања кладионичких игара путем СМС-а на територији Републике Српске имају правна лица која имају 

одобрење Управе за приређивање кладионичких игара и задовољавају опште услове за приређивање клађења, као и 
услове за приређивање клађења путем СМС-а прописане Законом и овим правилником. 

Члан 16. 
Приређивач клађења путем СМС-а мора прибавити посебно одобрење од Управе за приређивање клађења путем 

СМС-а. 

Члан 17. 
(1) Уз захтјев за издавање одобрења из члана 15. овог правилника, приређивач прилаже доказе из члана 71. став 2. 

Закона. 
(2) Правила игре СМС клађења садрже: 
а) врсте игара на које се играчи могу кладити путем СМС-а, 
б) начин пријаве и одјаве играча, 
в) начин уплате и исплате добитака, 
г) начин обезбјеђења сигурности датих података играча, 
д) податке о бројевима телефона путем којих се кладионичке игре одвијају и 
ђ) податке о броју уплатних мјеста за примање уплата клађења. 

Члан 18. 
(1) Приређивач клађења путем СМС-а треба за потребе уплата и исплата добитака да има отворен рачун у банци са 

сједиштем у Републици Српској преко којег се одвијају све трансакције. 
(2) Средства из става 1. овог члана морају у сваком тренутку бити једнака или већа од збира свих износа који се 

налазе на рачунима играча. 

Члан 19. 
Клађење путем СМС-а може се одвијати само преко телекомуникационих оператера који своје сједиште имају на 

територији Републике Српске и Босне и Херцеговине. 

Члан 20. 
Приређивач клађења путем СМС-а плаћа накнаду у складу са чланом 78. став 4. Закона. 

Члан 21. 
(1) Корисник услуга клађења путем СМС-а може бити само пунољетно лице. 
(2) Играчи се региструју на уплатно-исплатним мјестима приређивача. 
(3) Приликом регистрације играч даје сљедеће податке: 
а) име и презиме, 
б) адресу пребивалишта, 
в) датум рођења, 
г) корисничко име које ће користити приликом клађење путем СМС-а, 
д) лозинку коју ће користити приликом клађење путем СМС-а, 
ђ) број телефона који ће играч користити за клађење путем СМС-а и 
е) број трансакцијског рачуна на који ће приређивач вршити исплате добитака. 
(4) Приређивач је дужан чувати у тајности све податке добијене приликом склапања уговора са играчем и може их 

уступити другим лицима само у складу са важећим законским прописима којима је уређено давање повјерљивих 
података. 

Члан 22. 
(1) Идентификација играча је процес којим се провјерава исправност података играча и потврђује идентитет лица 

које је склопило уговор са приређивачем кладионичких игара путем СМС-а. 
(2) Приређивачу није дозвољено да прими уплату путем СМС-а прије него што потврди идентитет регистрованог 

играча са којим је склопљен уговор. 
(3) Приређивачу није дозвољено да прими уплату ако играч на свом рачуну нема довољно средстава за покриће 

износа уплате. 
(4) Минимални износ почетне уплате и наредних уплата на рачун играча одређује приређивач својим правилима, 

која морају бити објављена и доступна свим играчима. 

Члан 23. 
Уплате за игре клађења путем СМС-а могу се обављати: 
а) на уплатно-исплатним мјестима приређивача, 
б) дебитном и кредитном картицом, те осталим средствима електронског плаћања и 
в) стандардном банкарском уплатницом (општа уплатница). 

Члан 24. 

(1) Добитак који играч оствари од игре клађења путем СМС-а приређивач аутоматски приписује на рачун који му је 
додијељен приликом регистрације. 



(2) Уколико играч захтијева исплату добитка са свог рачуна, приређивач треба да омогући исплату на сљедећи 
начин: 

а) на банковни рачун играча и 
б) у пословним јединицама приређивача. 
(3) На захтјев играча за исплату добитка на банковни рачун играча приређивач је дужан одговорити у року од три 

дана. 
(4) Ако више од годину дана са рачуна играча који му је додијељен приликом регистрације није извршена ни једна 

трансакција, приређивач је дужан новчана средства с тог рачуна пребацити на банковни рачун играча. 

Члан 25. 

(1) Сваки регистровани играч за клађење путем СМС-а може приликом склапања уговора или накнадно обавијестити 
приређивача о највишем износу који може уплатити у току дана или у току неког другог периода, као и који је највиши 
губитак који може претрпјети у току једног дана или неког другог периода. 

(2) Играч може од приређивача тражити искључење из игре на одређени период. 
(3) Обавјештења, као и опозиве обавјештења из ст. 1. и 2. овог члана играч може послати приређивачу писмено или 

електронским путем, уз достављање доказа о идентитету играча. 
(4) Играчу треба да су у сваком тренутку доступне информације о томе колико је уплатио за клађење, колики је 

остварени добитак исплаћен, као и колико је стање његовог рачуна. 

Члан 26. 
(1) Приређивач треба да именује лице које је задужено за спровођење стандарда заштите играча, које је одговорно за 

спровођење, обуку и унапређење стандарда заштите играча. 
(2) Приређивач треба играчима да омогући доступним информације о томе гдје могу добити помоћ у случају 

настанка проблема прекомјерног играња. 

Члан 27. 
Посебне ознаке које је издала Управа прије ступања на снагу овог правилника остаће на снази до истека важења. 

Члан 28. 
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе Правилник о просторним и техничким условима за 

приређивање кладионичких игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 17/09), Правилник о 
просторним и техничким условима и начину приређивања клађења путем СМС-а (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 79/11) и Правилник о начину чувања, регистровања и евидентирања података о примљеним кладионичким 
уплатама (“Службени гласник Републике Српске”, број 84/09). 

Члан 29. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/020-714-1/13 
9. априла 2013. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. 

Прилог 1. 

_____________, одговорно лице у правном лицу ______________, 
 (презиме и име)                                  (назив правног лица) 

__________________________________, _____________________, 
        (адреса и сједиште правног лица)                (ЈИБ) 

даје сљедећу 

ИЗЈАВУ 
Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да испуњавамо просторне и техничке услове за приређивање 

кладионичких игара на срећу и друге услове прописане Законом о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 
111/12) и Правилником о условима и начину приређивања кладионичких игара на срећу, у пословном простору који се налази у 
______________________ у улици ___________________ број _________ . 

Изјављујем да прихватам посљедице уколико се у поступку надзора утврди да нису испуњени услови за приређивање 
кладионичких игара на срећу. 

                                                                      Изјаву дао 
У ____________________                   ______________________ 
Датум ________________                  (правно лице заступано по  
                                                                одговорном лицу) 

 

 
 





На основу члана 117. став 8. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу,  д о н о с и  

ПРАВИЛНИК  
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВРШЕЊА  

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПЛАЋАЊЕМ НАКНАДА И ПОРЕЗА НА ДОБИТКЕ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се поступак и начин вршења инспекцијског надзора над плаћањем накнада и пореза 
прописаних Законом о играма на срећу, начин и поступак пријављивања накнада и пореза, као и облик и садржај 
обрасца пријаве за накнаде и порез. 

Члан 2. 

Приређивачи игара на срећу, наградних игара и забавних игара дужни су пријавити и платити накнаде и порез 
прописане Законом о играма на срећу (у даљем тексту: Закон) до 15. у мјесецу за претходни мјесец Републичкој управи 
за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) путем пореске пријаве. 

Члан 3. 

(1) Пореска пријава за накнаде за приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара је извјештај приређивача, 
коју приређивач подноси Управи и која садржи чињенице битне за утврђивање његове обавезе. 

(2) Пореска пријава из става 1. овог правилника подноси се на обрасцу ПП-ИСЗ – Пореска пријава за накнаде за 
приређивање игара на срећу, наградних игара и забавних игара и порез на добитке од игара на срећу и наградних игара, 
у два примјерка. 

(3) Пореска пријава из става 1. овог члана налази се у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио. 

Члан 4. 

(1) Пореска пријава подноси се непосредно предајом на протокол Управе или путем поште у облику поштанске 
пошиљке насловљене на Управу. 

(2) У случају да се пореска пријава подноси путем поште, препорученом пошиљком, сматра се да је достављена 
Управи на дан предаје препоручене пошиљке пошти. 

Члан 5. 

Поднесеној пореској пријави Управа додјељује бар-код ознаку и евидентира датум пријема. 

Члан 6. 

(1) Приређивач може измијенити претходно поднесену пореску пријаву ради отклањања грешке или пропуста у 
поднесеној пријави најкасније до истека шест мјесеци од мјесеца у којем се пријава подноси. 

(2) Измијењена пријава у смислу става 1. овог члана не утиче на доспијеће и плаћање обавезе. 

Члан 7. 

(1) Обавеза плаћања накнаде и пореза сматра се утврђеном евидентирањем обавезе у евиденцијама Управе након 
поднесене пореске пријаве или се утврђује рјешењем Управе након извршеног инспекцијског надзора над плаћањем 
накнада и пореза. 

(2) Против рјешења о утврђивању обавезе за плаћање накнада и пореза из става 1. овог члана дозвољена је жалба 
Министарству финансија, у року од 15 дана од дана достављања рјешења, а подноси се путем првостепеног органа. 

(3) Изјављена жалба из става 2. овог члана одлаже извршење рјешења. 

Члан 8. 

На износ обавезе на основу накнада и пореза које нису плаћене у прописаном року приређивач је дужан да плати 
камату која се обрачунава по стопи 0,04% дневно, од наредног дана од дана доспијећа обавезе до дана измирења. 

Члан 9. 

(1) У случају да приређивач не плати у прописаним роковима утврђену обавезу, Управа активира банкарску 
гаранцију, најкасније по истеку 15 дана од дана протека рока за плаћање обавезе. 

(2) Захтјев за активирање банкарске гаранције, у смислу става 1. овог члана, Управа подноси банци, уз сагласност 
Министарства финансија. 

Члан 10. 

Ако средства из банкарске гаранције нису довољна за измирење неплаћене обавезе из члана 9. овог правилника, 
Управа утврђује рјешењем преостали износ неизмирених обавеза и доставља га Пореској управи Републике Српске ради 
спровођења поступка принудне наплате у складу са одредбама закона којим се уређује порески поступак. 

Члан 11. 

(1) У случају да приређивач није поднио пореску пријаву у законом прописаном року, инспектор ће, након извршене 
инспекцијске контроле, утврдити обавезу и о томе сачињава записник, на који приређивач има право приговора у року 
од три дана од дана достављања записника. 



(2) Уколико приређивач стави приговор на записник, службено лице Управе сачињава допуну записника, у којој 
оцјењује наводе из приговора и образлаже разлоге прихватања или неприхватања приговора. 

(3) У записник из става 1. овог члана уносе се све чињенице утврђене у контроли, као и сви докази и доказна 
средства коришћена у контроли, те налаз инспектора и образложење записника. 

(4) Контрола плаћања обавеза је саставни дио инспекцијске контроле законитости приређивања игара на срећу. 

(5) О извршеној контроли Управа доноси рјешење из члана 7. овог правилника, у којем утврђује обавезу и налаже 
плаћање обавезе. 

Члан 12.  

(1) Порез на добитке од игара на срећу плаћа се на дио добитка од лутријских игара на срећу, изузев класичне 
томболе, и на дио добитака од наградних игара у роби и услугама који прелази 1.000 КМ. 

(2) Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак од лутријских игара на 
срећу, осим класичне томболе и наградних игара у роби и услугама. 

Члан 13. 

(1) Порез на добитке од игара на срећу обрачунава приређивач и одбија га од сваког добитка прије исплате остатка 
добитка добитнику. 

(2) Приређивач је дужан да све износе пореза на добитак из става 1. овог члана евидентира у својим пословним 
књигама и да пријави Управи. 

(3) Пријаву пореза на добитак приређивач је дужан доставити Управи до 15. у мјесецу за претходни мјесец на 
обрасцу ПП-ИСЗ. 

Члан 14. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину обрачуна и евидентирања добитака од 
игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 92/09, 110/10 и 42/11). 

Члан 15. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/020-614/13 
11. јуна 2013. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. 

 

Република Српска  

Министарство финансија  

Републичка управа за игре на срећу 

ПП-ИСЗ 

Пореска пријава за порез на добитке од игара на 
срећу и наградних игара и накнада за приређивање 

игара на срећу, наградних и забавних игара 

БАР-КОД  

ОЗНАКА 

Одјељак 1 - Подаци о пореском обвезнику 

1) ЈИБ/ЈМБ 4) Врста пријаве 

 

  □ Основна                 □ Измијењена 

8) Порески период 

 

Од  

□□/□□/ 20□□           

 

До 

□□/□□/ 20□□           

             

 

2) Назив/Име и презиме 

 

 

 5) Шифра општине 

   

6) Телефон 3) Адреса 

 

7) Електронска адреса 

Одјељак 2 - Једнократне накнаде за приређивање игара на срећу 

Врста игре  Износ једнократне 
накнаде 

 Укупно износ  
пореза/накнада 

2.1. Класична томбола  50.000 КМ   

2.2.1. Електронске игре на срећу у  
          играчници 

 100.000 КМ   

2.3. Игре на срећу у казинима  најмање 
500.000 КМ 

  

2.4. Кладионичке игре на срећу  100.000 КМ   

2.5. Игре на срећу на аутоматима  100.000 КМ   

2.6. Интернет игре на срећу  200.000 КМ   

Одјељак 3 - Накнада за лутријске игре на срећу 

Врста игре Основица стопа пореза/  
накнаде  Укупно износ  

пореза/накнаде 



3.1. Лутријске игре на срећу  5 %   

3.2. Једнократно приређивање  
       лутријских игара на срећу 
      (класична томбола) 

 
5 % 

  

Одјељак 4 - Накнада за електронске игре на срећу 

4.1.1. Електронске игре на срећу у  
          играчници  100 КМ   

4.2. Електронске игре на срећу у  
      другим објектима  200 КМ   

4.3. Наљепнице за терминале за  
       електронске игре на срећу  20 КМ   

Одјељак 5 - Накнаде за посебне игре на срећу 

Игре на срећу у казинима     

5.1.1. Игре на срећу у казинима  10%   

5.1.2. Игре на срећу у казинима -  
          годишња накнада 

 100.000 КМ   

5.1.3. Наљепница за столове за игре  
          на срећу у казину 

 20 КМ   

1) ЈИБ/ЈМБ 2) Назив/Име и презиме 

             

Врста игре Основица Стопа пореза/  
накнаде 

Број терминала, 
аутомата или 

упл./испл. мјеста 

Укупно износ  
пореза/накнаде 

Кладионичке игре на срећу  

5.2.1. Кладионичке игре на срећу  1000 КМ   

5.2.2. Клађење путем терминала  1000 КМ   

5.2.3. Једнократно приређивање  
          клађења  

 5 %   

5.2.5. Наљепница за терминале за  
         спортско клађење  20 КМ   

Игре на срећу на аутоматима 

5.3.1. Игре на срећу на аутоматима  100 КМ   

5.3.2. Наљепнице за аутомате за игре  
          на срећу 

 20 КМ   

5.3. Пломбирање аутомата  10 КМ   

Интернет игре на срећу (игре путем глобалне интернет мреже) 

5.4.4. Интернет игре на срећу  5%   

5.4.5. Казино интернет игре на срећу  5%   

5.4.6. Интернет игре на срећу на  
          картама 

 5%   

Одјељак 6 - Накнада за наградне игре 

6.1.1. Наградне игре  10%   

6.2. Наградне игре путем  
       телекомуникационих система 

 15%   

Одјељак 7 - Накнада за забавне игре 

7.1. Забавне игре на аутоматима   20 КМ   

Одјељак 8 - Порез на добитке од игара на срећу 

8.1. Порез на добитке од игара на 
       срећу 

 15%   

 

Овјера 

                                                                            
Овјера Републичке управе за  
Овјера пореског обвезника                                                                                                                  
игре на срећу 

Изјава: Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су 
сви унесени подаци у овој пријави тачни и вјеродостојни. 

Датум пријема 

Име и презиме овлашћеног лица/законског заступника 

 
Датум 

Име и презиме службеника Управе 

 

Потпис овлашћеног лица/законског заступника  

 
 

Потпис службеника Управе 



Име и презиме лица које је попунило пријаву 

 
М.П. 

Име лица које је вршило обраду 

Потпис лица које је попунило пријаву 
 

Датум обраде 

 
М.П. 

 



На основу члана 112. став 5. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу,  д о н о с и   

ПРАВИЛНИК   
О ПОСТУПКУ ПЕЧАЋЕЊА ОБЈЕКАТА  

Члан 1. 

Овим правилником уређују се начин и поступак спровођења заштитне мјере принудно затварање објекта, односно 
забрана обављања дјелатности приређивања игара на срећу у том објекту печаћењем, у поступку инспекцијског надзора 
приређивања игара на срећу који врше инспектори Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту: инспектор).  

Члан 2. 

Предмет печаћења могу да буду: просторије, опрема за лутријске игре на срећу, опрема за електронске игре на срећу, 
опрема за класичну томболу, опрема за кладионичке и интернет игре на срећу, аутомати за игре на срећу, столови на 
којима се приређују игре на срећу и други уређаји и опрема која се користи за приређивање игара на срећу и/или забавних 
игара супротно одредбама Закона о играма на срећу. 

Члан 3. 

(1) Печаћење, односно означавање забране врши се утискивањем отиска службеног печата у печатном воску, 
постављањем службеног знака и службеном траком. 

(2) Службени знак из става 1. овог члана, на којем се налази текст: “ПРИНУДНО ЗАТВОРЕНО - Министарство 
финансија, Републичка управа за игре на срећу”, наљепница, димензије наљепнице су 210 mm · 297 mm (А4 формат) и 
148 mm · 210 mm (А5 формат) и на њој се, поред наведеног текста, налази и мјесто за постављање отиска службеног 
печата. 

(3) Службена трака из става 1. овог члана, на којој се налази текст: “Министарство финансија, Републичка управа за 
игре на срећу”, израђује се на пластичној подлози ширине 103 mm.  

Члан 4. 

(1) Печаћење, односно означавање забране врши се повезивањем непокретних дијелова предмета јемственим концем 
на чијим крајевима се, на печатном воску, утискује отисак службеног печата. 

(2) У случају да печаћење није могуће извршити на начин прописан ставом 1. овог члана, инспектор забрану треба да 
означи само службеним знаком или службеном траком, коју поставља на објекат, дио објекта или на предмет на којем су 
се приређивале игре на срећу или забавне игре. 

(3) Приликом означавања забране на видљивом мјесту поставља се писмено обавјештење, које садржи податке о 
забрани, разлоге забране, назив органа који је извршио затварање, као и упозорење да оштећење или скидање службеног 
печата представља кривично дјело. 

Члан 5. 

(1) Спровођење заштитне мјере принудно затварање објекта, односно забрана обављања дјелатности приређивања 
игара на срећу у том објекту, које се врши печаћењем, траје док постоје законски разлози за изрицање те мјере, а 
најдуже 60 дана. 

(2) Након што се утврди да су престали разлози за печаћење, односно за означавање забране инспектор, по 
службеној дужности, без одлагања, врши отпечаћење објекта, односно предмета. 

(3) Странка којој је у току инспекцијског прегледа изречена мјера печаћење објекта и/или предмета подноси захтјев 
за отпечаћење након што је отклонила неправилности које су биле разлог печаћења.  

(4) Инспектор је дужан извршити отпечаћење објекта и/или предмета најкасније 30 дана од дана пријема захтјева за 
отпечаћење из става 3. овог члана и о томе треба да сачини записник, а један примјерак записника уручује подносиоцу 
захтјева.  

Члан 6. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку печаћења објеката при вршењу 
инспекцијског надзора приређивања игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/10). 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/020-1308-1/13 
16. септембра 2013. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. 



На основу члана 114. став 4. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу,  д о н о с и   

ПРАВИЛНИК  
О САДРЖАЈУ И ОБЛИКУ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ИНСПЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА 

СРЕЋУ  

Члан 1.  
Овим правилником уређују се садржај и облик службене легитимације и значке инспектора Републичке управе за игре 

на срећу, поступак издавања легитимације, као и вођење евиденције о издатим и замијењеним легитимацијама.  

Члан 2.  
(1) Легитимација представља јавну исправу којом инспектор Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту: 

Управа) доказује службену функцију, идентитет и овлашћења која су му повјерена законом. 

(2) Инспектор Управе треба да носи легитимацију за вријеме обављања инспекцијског надзора над приређивачима 
игара на срећу и да се легитимише прије почетка инспекцијског прегледа. 

(3) У случају да инспектор не поступи на начин из става 2. овог члана, директор Управе, у складу са чланом 114. став 
3. Закона о играма на срећу, покреће против тог инспектора дисциплински поступак за повреду радних дужности.  

Члан 3. 
(1) Легитимација је пластична, величине 85 mm · 54 mm.  

(2) У горњем дијелу легитимације налази се текст исписан ћирилицом и латиницом: “РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ” са амблемом Републике Српске у средини.  

(3) На лијевој страни легитимације је мјесто за фотографију инспектора, величине 30 mm · 25 mm, а на десној текст 
исписан ћирилицом и латиницом: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, испод којег се исписују подаци о инспектору (име, 
презиме, инспекторско звање, јединствени матични број и број легитимације). 

(4) Легитимација је заштићена заштитном текстуром, холограмом, печатом од УВ мастила и аплицираним потписом 
директора. 

(5) На другој страни легитимације налази се текст исписан ћирилицом и латиницом: “Инспектор у вршењу 
инспекцијског надзора има право да врши надзор над приређивањем игара на срећу, забавних и наградних игара, у 
складу са чл. 111–116. Закона о играма на срећу и чланом 38. Закона о републичкој управи”. 

(6) Изглед легитимације инспектора налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.  

(7) Легитимацију издаје директор Управе. 

Члан 4.  
(1) У случају губитка или знатнијег оштећења легитимације, инспектор је дужан у року од три дана обавијестити 

директора Управе, сачинити детаљан извјештај о околностима под којим је дошло до губитка или оштећења 
легитимације, те поднијети захтјев за издавање нове легитимације. 

(2) Нова легитимација издаје се након што се оштећена или изгубљена легитимација прогласи неважећом у 
“Службеном гласнику Републике Српске”. 

(3) Нова легитимација може се издати инспектору и када су промјене личног изгледа или личних података носиоца 
легитимације битне за идентификацију. 

(4) Легитимације које су из било којег разлога повучене из употребе уништава комисија коју именује директор Управе.  

Члан 5.  
(1) Инспектор који изгуби статус инспектора дужан је одмах, а најкасније у року од три дана од дана губитка статуса 

инспектора, вратити легитимацију директору Управе. 

(2) У случају да инспектор не врати легитимацију у року прописаном у ставу 1. овог члана, директор Управе 
огласиће легитимацију неважећом у “Службеном гласнику Републике Српске”.  

Члан 6.  

(1) Управа води Књигу евиденција о издатим и замијењеним легитимацијама. 

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи:  

а) редни број, 

б) име и презиме инспектора којем је издата или замијењена легитимација, 

в) број легитимације и датум издавања и 

г) датум враћања легитимације од инспектора.  

Члан 7.  

(1) Значка инспектора израђена је технологијом излијевања легуре у калуп, благо испупчена на средини и обојена 
златном бојом.  

(2) У средишту значке доминира амблем Републике Српске, око којег су уцртана два концентрична круга, од 



којих мањи обухвата амблем Републике Српске, а већи је пречника 42 mm, при чему доњи дио кругова пресијеца 
црвена лента на којој је угравиран троцифрени број значке. 

(3) Унутар већег круга, са лијеве и десне стране, уписан је текст ћирилицом и латиницом: “МИНИСТАРСТВО 
ФИНАНСИЈА, РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ”, а према рубу значке, иза већег концентричног круга, 
радијално се пружа 60 зрака (мачева) које чине дванаестоугао, а чији врхови досежу пречник 55 mm. 

(4) Изглед значке инспектора налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.  

Члан 8.  

(1) Значка и легитимација инспектора представљају јединствену исправу инспектора, а смјештене су у етуију од 
природне коже, правоугаоног облика, величине 75 mm · 95 mm, који је преклопљен и смеђе је боје.  

(2) Етуи се отвара по краћој страни тако да се значка налази на првој унутрашњој страни, а легитимација на другој. 

(3) На предњем дијелу етуија утиснут је суви жиг који осликава амблем Републике Српске. 

(4) Изглед етуија са легитимацијом и значком инспектора налази се у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.  

Члан 9.  

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и облику легитимације и значке 
инспектора Републичке управе за игре на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/10).  

Члан 10.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.  

Број: 06.05/020-1285-1/13 
16. септембра 2013. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. 

Прилог 1. 

 

Изглед службене легитимације инспектора Републичке управе за игре на срећу 



Прилог 2. 

 

Изглед значке инспектора у природној величини 

Прилог 3. 

 

Изглед етуија са значком и службеном легитимацијом 

 



На основу члана 84. став 2. и члана 122. став 2. тачка ђ) Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 111/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на 
срећу,  д о н о с и  

ПРАВИЛНИК  
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА НАЉЕПНИЦЕ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈУ 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се изглед, садржај и начин издавања наљепнице за означавање и регистрацију терминала, 
столова и аутомата за приређивање игара на срећу и забавних игара. 

Члан 2. 

(1) У употреби могу бити аутомати, столови и терминали за игре на срећу ако је на њима на видном мјесту истакнута 
наљепница за означавање и регистрацију. 

(2) Наљепницу за означавање и регистрацију издаје Републичка управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа), уз 
посебну накнаду на период од годину дана. 

(3) Наљепница из става 1. овог члана садржи: 

а) амблем Републике Српске, 

б) серијски број наљепнице, 

в) податке о приређивачу, 

г) локацију аутомата, стола или терминала, 

д) ознаку периода за који се маркица издаје, 

ђ) врсту уређаја за игре на срећу и 

е) контролни бар-код. 

(4) Наљепница за аутомате и столове правоугаоног је облика, величине 7 cm · 9 cm, штампа се у четири бојe, при 
чему је амблем Републике Српске у боји, а текст је исписан црном бојом, и заштићена је холограмом пречника 20 mm. 

(5) Евиденцију о издатим наљепницама за означавање и регистрацију аутомата и столова води Управа. 

Члан 3. 

(1) У употреби могу бити аутомати за забаву ако је на њима на видном мјесту истакнута наљепница за означавање и 
регистрацију.  

(2) Наљепницу за означавање и регистрацију издаје Управа уз посебну накнаду на период од годину дана. 
(3) Наљепница из става 1. овог члана садржи: 
а) амблем Републике Српске, 
б) серијски број наљепнице, 
в) податке о приређивачу, 
г) локацију аутомата, 
д) ознаку периода за који се наљепница издаје, 
ђ) врсту уређаја за игре на срећу и 
е) контролни бар-код. 
(4) Наљепница за аутомате за забаву правоугаоног је облика, величине 7 cm · 9 cm, штампа се у четири бојe, при 

чему је амблем Републике Српске у боји, а текст је исписан црном бојом, и заштићена је холограмом пречника 20 mm. 
(5) Евиденцију о издатим наљепницама за означавање и регистрацију аутомата за забаву води Управа. 

Члан 4. 

Изглед наљепнице за означавање и регистрацију из члана 2. став 1. и члана 3. став 1. овог правилника налази се у 
Прилогу и чини саставни дио овог правилника. 

Члан 5. 

Евиденције из члана 2. став 5. и члана 3. став 5. овог правилника садрже назив приређивача са подацима о издатим 
наљепницама и локацијама уређаја и серијске бројеве издатих наљепница са роковима важења.  

Члан 6. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају цертификата, садржају наљепнице и 
начину вођења евиденција о издатим наљепницама (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/09). 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/020-1284-1/13 
16. септембра 2013. године Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. 



Прилог  

 

 



На основу члана 49. став 12. и члана 122. став 2. тачка б) Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 111/12) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар финансија  д о н о с и  

ПРАВИЛНИК   
О ПРОСТОРНИМ И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИРЕЂИВАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се просторни и технички услови, те услови и начин приређивања електронских игара 
на срећу у играчницама, односно у пословним јединицама правних лица којима је у складу са Законом о играма на срећу 
одобрено приређивање класичне томболе, кладионичких игара на срећу, игара на срећу путем аутомата за игре на срећу 
и казинима.  

Члан 2. 

Поједини појмови у овом правилнику имају сљедеће значење: 
а) играчница је посебно уређена просторија гдје се приређују електронске игре на срећу која има најмање десет 

терминала и чија укупна површина може бити најмање 30 m² и  
б) терминал путем којег се приређује електронска игра на срећу подразумијева персонални рачунар или уређај који 

представља комбинацију електронског и механичког склопа.  

Члан 3. 

(1) Терминал као персонални рачунар је електронски или електротехнички склоп који се израђује по унапријед 
дефинисаним стандардима произвођача рачунара и може да садржи више корисничких интерфејса (тастатура, тастери, 
миш, штампач, један или више монитора и слично). 

(2) Персонални рачунар из става 1. овог члана играч може користити самостално путем корисничких интерфејса или 
да га опслужује лице запослено код приређивача игара на срећу (у даљем тексту: приређивач), те омогућава посредно 
учешће у електронским играма на срећу. 

Члан 4. 

(1) Терминал као уређај који представља комбинацију електронских и механичких склопова спојених у јединствену 
функционалну цјелину, “електромеханички хардвердски уређај”, намијењен је искључиво за електронске игре на срећу, 
прилагођен за унос и приказивање података и може да садржи додатну електромеханичку опрему путем које играч, 
самостално или непосредно, врши уплату и исплату на терминалу (нпр. “акцептор” за новчанице или електромеханички 
склопови за пријем и исплату кованица или жетона, склопови за пријем уплата путем електромагнетних читача платних 
и кредитних картица) и други склопови путем којих играч непосредно комуницира са уређајем, односно бира врсту игре 
на срећу и догађаје у којима као играч учествује.  

(2) Терминал из става 1. овог члана омогућава непосредно учешће играча у електронским играма на срећу и 
омогућава да играч има непосредну комуникацију са терминалом.  

Члан 5. 

(1) Терминал евидентира уплате и исплате играча, приказује ток и резултате електронских игара на срећу које се 
путем терминала приређују. 

(2) Терминал је повезан са централним сервером приређивача и омогућава искључиво и само приступ централном 
серверу приређивача у сврху учешћа у електронским играма на срећу.  

(3) Терминали су повезани у једну електронски контролисану мрежу, а резултат игре формира се помоћу генератора 
случајности на једном централном серверу. 

(4) Играчнице које су прикључене на централни сервер морају бити у могућности да помоћу супсервера меморишу 
резултате извлачења. 

(5) Приређивач има централни контролни и информациони систем који омогућава повезивање са информационим 
системом Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) и овај надзор омогућава централно умрежавање 
свих терминала једног приређивача. 

(6) Резултати извлачења који се односе на одређене игре стоје у исто вријеме на располагању свим играчима који 
учествују у игри на терминалима.  

Члан 6. 

(1) Софтвер програм за приређивање електронских игара израђује правно лице које је регистровано за такву 
дјелатност у складу са законом. 

(2) Софтвер из става 1. овог члана мора посједовати цертификат, прибављен од овлашћене и за цертификацију 
надлежне лабораторије, која је акредитована према норми ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020 о условима за уређаје за 
игре на срећу. 

(3) Софтвер из става 1. овог члана може бити у власништву приређивача или приређивач посједује право коришћења 
софтвера у сврху приређивања електронских игара. 

(4) Софтвер програм за приређивање електронских игара мора бити тако конструисан, односно подешен да на 
укупан број програмираних комбинација исплаћују играчима најмање 80% од вриједности уплата за учествовање у 
електронским играма на срећу. 



(5) Добитак или губитак у електронским играма на срећу одређује се програмом за електронске игре на срећу, путем 
генератора случајних бројева на централном серверу приређивача.  

(6) Генератор случајних бројева мора испуњавати услове да је случајни број статистички и независан и да случајни 
број не може бити предвиђен. 

Члан 7. 

Уколико се електронске игре на срећу приређују путем терминала који функционише на бази персоналног рачунара 
израђеног по унапријед дефинисаним стандардима произвођача сматра се терминалом за који није потребна провјера 
техничке исправности у смислу члана 50. Закона о играма на срећу (у даљем тексту: Закон). 

Члан 8. 

(1) Приликом стављања у употребу терминали морају бити технички исправни и пломбирани.  

(2) Терминали као уређај комбинације електронског и механичког склопа који се стављају у употребу морају имати 
могућност трајног или дуготрајног евидентирања свих уплата и исплата, и то у електронском облику, у фискалној 
меморији програмске плоче и на механичким бројчаницима (минимално два бројчаника), са могућношћу пломбирања 
тих бројчаника. 

(3) Техничке карактеристике терминала за електронске игре на срећу обавезно су усклађене са прописима којима се 
уређује електрична безбједност. 

(4) Прије стављања у употребу терминала за електронске игре на срећу обавезан је његов технички преглед, који се 
врши у складу са правилником којим су прописани услови, начин и поступак вршења техничког прегледа аутомата за 
игре на срећу. 

Члан 9. 

Уз захтјев за добијање одобрења из члана 45. став 1. Закона приређивач је дужан да достави:  

а) правила игре, 

б) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се приређују електронске игре на срећу у случају када 
се електронске игре на срећу приређују у играчници, 

в) доказ о испуњености просторних и техничких услова у том пословном простору и  

г) доказ о праву власништва или коришћења и техничкој исправности терминала на којима се приређују електронске 
игре на срећу. 

Члан 10. 

(1) Правила игре из члана 9. став 1. тачка а) овог правилника треба да садрже: 

а) назив и сједиште приређивача, 

б) опис и вријеме трајања електронске игре на срећу, 

в) услове за учествовање у игри, 

г) подручје на коме се приређује електронска игра на срећу, 

д) услове и рокове под којим играч може одустати од извршене уплате, 

ђ) минималну висину уплате и максимални износ добитка по једном догађају, 

е) поступак у случају отказивања, одгађања или прекида догађаја, 

ж) опис листића, 

з) начин и рокове исплате новчаних добитака, 

и) услове под којима приређивач одређеним лицима привремено или стално може забранити или ограничити 
учествовање у електронској игри на срећу и 

ј) одредбу да је лицима млађим од 18 година забрањено учествовање у електронској игри на срећу. 

(2) Правила игре из става 1. овог члана доноси приређивач, а примјењују се након добијања сагласности Управе. 

Члан 11. 

(1) Доказом о власништву простора у којем се приређују електронске игре на срећу сматра се извод из одговарајућих 
јавних регистара које о непокретностима воде надлежни органи. 

(2) Доказом о праву коришћења простора у којем се приређују електронске игре на срећу сматра се овјерен уговор о 
закупу простора. 

Члан 12. 

Доказом о испуњености просторних и техничких услова прописаних Законом и овим правилником сматра се изјава 
приређивача о испуњености просторних и техничких услова за приређивање електронских игара на срећу, овјерена 
потписом лица овлашћеног за заступање и печатом приређивача. 

Члан 13. 

(1) Доказом о праву власништва терминала сматра се Књига основних средстава приређивача, потписана и овјерена 
од стране одговорног лица у правном лицу, а доказом о праву коришћења терминала сматра се овјерен уговор о закупу 
опреме.  



(2) Доказом о техничкој исправности терминала као уређаја комбинацијe електронског и механичког склопа на 
којима се приређују електронске игре на срећу сматра се потврда правног лица овлашћеног за вршење техничког 
прегледа терминала. 

(3) Доказом о техничкој исправности терминала који функционише на бази персоналног рачунара из члана 7. овог 
правилника сматра се техничка документација о персоналном рачунару издата од произвођача рачунара или изјава 
приређивача о испуњености техничких услова, у којој се наводи име произвођача, марка и модел рачунара, овјерена 
потписом лица овлашћеног за заступање и печатом приређивача.  

Члан 14. 

(1) Приређивач је дужан да у свакој играчници или другом објекту гдје се приређује електронска игра на срећу 
истакне на видном мјесту посебну ознаку прописану чланом 46. став 3. Закона. 

(2) Посебна ознака из става 1. овог члана садржи: 

а) број посебне ознаке, 

б) назив приређивача, 

в) адресу сједишта приређивача, 

г) назив и локацију играчнице или другог објекта гдје се приређује електронска игра на срећу, 

д) ЈИБ приређивача, 

ђ) број, датум издавања и рок важења одобрења, 

е) назив органа који је издао одобрење, 

ж) печат органа који је издао одобрење,  

з) холограм промјера 35 mm и 

и) потпис овлашћеног лица. 

(3) Посебна ознака је заштићена холограмском апликацијом промјера 35 mm са високосигурносном холограмском 
фолијом у којој се налази континуирани текст: “РЕПУБЛИКА СРПСКА”, исписан латиницом и ћирилицом. 

Члан 15. 

(1) Посебна ознака је израђена на заштићеној хартији од 80 g/m², правоугаоног облика, формата А4 са 
континуираним воденим знаком орнаменталног изгледа у папиру по цијелој површини папира, који мора бити хемијски 
реактиван са одређеним хемијским средствима. 

(2) Тонска подлога хартије на којој се израђује посебна ознака израђује се у плавом тону и проткана је украсним 
вињетама са словима црне боје. 

(3) Изглед посебне ознаке налази се у Прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио. 

Члан 16. 

(1) Приређивач је дужан да сваки терминал за приређивање електронских игара на срећу означи посебном 
наљепницом коју издаје Управа, уз посебну накнаду од 20 КМ, на период од годину дана.  

(2) Посебна наљепница из става 1. овог члана се приликом означавања терминала поставља на кућиште персоналног 
рачунара за терминале из члана 3. овог правилника, односно на бочној страни кућишта терминала из члана 4. овог 
правилника. 

Члан 17. 

Приређивачи електронских игара на срећу дужни су ускладити своје пословање и статус са одредбама овог 
правилника у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

Члан 18. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/463-613/13 
13. децембрa 2013. године  Министар, 
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р. 



 



На основу члана 83. став 9. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу,  д о н о с и  

ПРАВИЛНИК  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА, УСЛОВИМА ТЕХНИЧКЕ 

ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТА И УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА АУТОМАТА ЗА ИГРЕ 
НА СРЕЋУ 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овим правилником прописују се просторни и технички услови за приређивање игара на срећу на аутоматима за игре 
на срећу (у даљем тексту: аутомат), услови и начин цертификовања аутомата, услови техничке исправности аутомата и 
аутомата за забаву, услови и начин вршења техничког прегледа аутомата и аутомата за забаву, као и услови које су 
дужна испуњавати правна лица за вршење техничког прегледа. 

Члан 2. 

Аутоматима за игре на срећу сматрају се механички, електронски или слични уређаји на којима играчи уплатом 
одређеног износа (жетона, кованица или непосредном уплатом на благајни, односно на аутомату) имају могућност 
добитка. 

II - ПРОСТОРНИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Члан 3. 

(1) Приређивање игара на срећу на аутоматима обавља се у посебно уређеним просторијама (у даљем тексту: 
аутомат клуб) на основу одобрења које издаје Републичка управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа). 

(2) Уз захтјев за издавање одобрења из става 1. овог члана приређивач игара на срећу на аутоматима (у даљем 
тексту: приређивач) дужан je да приложи:  

а) доказ о власништву или праву коришћења аутомата који се ставља у употребу у том аутомат клубу, 

б) доказ о испуњености просторно-техничких услова за тај аутомат клуб, 

в) потврду о техничком прегледу аутомата, 

г) правила игре која ће се приређивати у том аутомат клубу и 

д) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем ће се приређивати игре за које је поднесен захтјев. 

Члан 4. 

Доказом о власништву аутомата из члана 3. став 2. тачка а) овог правилника сматра се књига основних средстава 
приређивача, потписана и овјерена од стране одговорног лица у правном лицу, са подацима о произвођачу и врсти 
аутомата, инвентурним бројем, серијским бројем и годином производње, а доказом о праву коришћења аутомата сматра 
се овјерен уговор о закупу аутомата у којем су такође наведени подаци о произвођачу и врсти аутомата, инвентурни 
број, серијски број и година производње. 

Члан 5. 

Доказом о испуњености просторно-техничких услова у аутомат клубу из члана 3. став 2. тачка б) овог правилника 
сматра се изјава приређивача о испуњености просторно-техничких услова за приређивање игара на срећу на аутоматима, 
а образац изјаве налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.  

Члан 6. 

Потврдом о техничком прегледу из члана 3. став 2. тачка в) овог правилника сматра се потврда о техничкој 
исправности аутомата, издата од стране правног лица овлашћеног за обављање техничког прегледа из члана 24. овог 
правилника.  

Члан 7. 

(1) Правила игре из члана 3. став 2. тачка г) овог правилника која ће се приређивати у том аутомат клубу треба да 
садрже: 

а) назив и сједиште приређивача, 

б) број и датум правила,  

в) одредбу да правила обавезују играча и приређивача, 

г) услове за учествовања у играма, 

д) подручје на којем се игре приређују, 

ђ) минимални износ уплате и максимални износ добитака, 

е) начин и рокове исплате добитака, 

ж) начин и рокове под којима играч може одустати од игре,  

з) одговорност приређивача у случају сметње техничке природе у току приређивања игара на срећу на аутоматима, 



и) услове под којима приређивач одређеним лицима, привремено или стално, може забранити или ограничити 
учествовање у игри, 

ј) одредбу да је лицима млађим од 18 година забрањено учествовање у игри на срећу на аутоматима и 

к) надлежност суда у случају спора између лица која обавезују ова правила. 

(2) Правила игрe из става 1. овог члана доноси приређивач, а примјењују се након добијања сагласности Управе. 

Члан 8. 

(1) Доказом о власништву простора у којем се приређују игре на срећу на аутоматима из члана 3. став 2. тачка д) 
овог правилника сматра се извод из одговарајућих јавних регистара које о непокретностима воде надлежни органи. 

(2) Доказом о праву коришћења простора у којем се приређују игре на срећу на аутоматима сматра се овјерен уговор 
о закупу простора. 

Члан 9. 

(1) На улазу у аутомат клуб мора бити истакнута посебна ознака, која садржи: 

а) број,  

б) пословно име приређивача, 

в) сједиште приређивача, 

г) назив и локацију аутомат клуба, 

д) ЈИБ приређивача, 

ђ) датум издавања и рок важења одобрења, 

е) назив органа који је издао одобрење, 

ж) печат органа који је издао одобрење, 

з) холограм промјера 35 mm и 

и) потпис овлашћеног лица. 

(2) Посебна ознака је заштићена холограмском апликацијом, промјера 35 mm са високосигурносном холограмском 
фолијом на којој jе исписан континуирани текст: “РЕПУБЛИКА СРПСКА” на латиници и ћирилици. 

Члан 10. 

(1) Посебна ознака мора бити израђена на заштићеној хартији 80 g/m², правоугаоног облика, формата А4 са 
континуираним воденим знаком орнаменталног изгледа у папиру по цијелој површини папира, који мора бити хемијски 
реактиван са одређеним хемијским средствима. 

(2) Тонска подлога хартије на којој се израђује посебна ознака израђује се у плавом тону и проткана је украсним 
вињетама са словима црне боје. 

(3) Изглед посебне ознаке садржан је у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио. 

Члан 11. 

(1) Аутомати за забаву су аутомати на којима се приређују забавне игре, под којима се подразумијевају игре на 
рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и другим сличним аутоматима које се стављају у погон 
помоћу новца или жетона, те пикадо, билијар и друге сличне игре у којима учесник не може остварити добитак у новцу, 
стварима или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте. 

(2) Аутомати за забаву не могу садржавати програме који имају елементе игара на срећу, тј. који у свом програму 
садрже игре са картама, воћем, бројевима и слично, а које пружају могућност стицања добитака. 

(3) На услове и начин обављања техничког прегледа аутомата за забаву примјењују се одредбе овог правилника које 
важе за обављање техничког прегледа аутомата, изузев одредаба члана 12. т. б) и д), чл. 15. и 16, члана 18. ст. 3. и 4, чл. 
19. и 21. и члана 23. т. д), ђ) и ж) овог правилника.  

III - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АУТОМАТА  

Члан 12. 

Техничким прегледом утврђује се исправност аутомата у погледу: 

а) усаглашености аутомата са техничком документацијом подносиоца захтjева, 

б) усаглашености аутомата и столова за игру са цертификатом издатим од овлашћене лабораторије,  

в) сигурности рада и функционисања уређаја за укључивање и искључивање из погона, 

г) исправности контролних уређаја и уређаја за управљање и играње, 

д) провјере верзије софтвера и контролне суме (MD 5, checksum или неки други) и 

ђ) електричне и електронске безбједности аутомата. 

Члан 13. 

(1) Техничком прегледу подлијежу сви аутомати и аутомати за забаву прије стављања у употребу и за вријеме 
употребе, изузев аутомата за забаву који за свој рад не користе електричну енергију. 

(2) Технички преглед обавља се: 



а) при првом стављању новог аутомата у употребу, 

б) при редовном годишњем прегледу аутомата, 

в) при ванредном прегледу аутомата на захтјев Министарства финансија (у даљем тексту: Mинистарство),  

г) при ванредном прегледу аутомата на захтјев приређивача или Управе и 

д) након сваког обављеног сервиса аутомата, усљед квара, ако је дошло до оштећења пломбе техничког прегледа. 

Члан 14. 

(1) Технички преглед обавља се на захтјев приређивача игара на срећу. 

(2) Захтјев за технички преглед садржи: 

а) пословно име и сједиште приређивача, 

б) ознаку типа аутомата за који се захтијева технички преглед и 

в) назив произвођача или увозника аутомата, врсту аутомата, фабрички, односно серијски број додијељен од 
произвођача, инвентурни број и годину производње аутомата. 

(3) На лицу мјеста гдје се обавља технички преглед приређивач је дужан да лицима овлашћеним за обављање 
техничког прегледа достави на увид сљедећу техничку документацију произвођача, која садржи: 

а) цертификат о усклађености за одређени тип аутомата из члана 15. став 1. овог правилника,  

б) технички извјештај о испитивању одређеног типа аутомата (test report) из члана 16. став 1. овог правилника и  

в) осталу техничку документацију аутомата који је предмет техничког прегледа (технички опис аутомата и упутство 
за коришћење од произвођача). 

(4) Изузетно од члана 13. став 1. овога правилника, Управа може у свако доба затражити технички преглед 
исправности појединог аутомата који је већ у употреби са важећом потврдом о техничкој исправности. 

Члан 15. 

(1) Цертификат о усклађености за одређени тип аутомата може издати само лабораторија која је акредитована према 
норми EN ISO/IEC 17025 или EN ISO/IEC 17020 о условима за уређаје за игре на срећу. 

(2) Цертификат о усклађености и извјештај о обављеном испитивању лабораторија је дужна доставити Управи у 
писаном облику и на једном од службених језика који се користи у Републици Српској. 

(3) Цертификат о усклађености за одређени тип аутомата је документ који мора садржавати назив овлашћене 
лабораторије, податке о произвођачу аутомата, предмет тестирања, кућиште, модел, ознаку програма, верзију аутомата, 
број цертификата и датум издавања. 

(4) Цертификатом се потрврђује да тај тип аутомата испуњава услове дефинисане прописима који уређују област 
игара на срећу у Републици Српској и садржи технички извјештај о извршеном испитивању типа аутомата. 

Члан 16. 

(1) Технички извјештај о испитивању обухвата податке о спроведеном испитивању и мјерењу, те утврђивању 
функционалности карактеристика одређеног типа аутомата, из којег је видљиво шта се провјеравало, мјерило и 
утврђивало и садржи: 

а) преглед испитивања; 

б) идентификацију опреме (хардвере) аутомата; 

в) идентификацију програмске опреме (софтвере) аутомата; 

г) опис одобрених игара; 

д) заштиту од неовлашћеног приступа аутоматима; 

ђ) удио израчуна вјеравотноће добитка; 

е) обрачунски систем, који обухвата: 

1) преглед бројчаника, 

2) уплате:  

- у новчаницама, 

- у кованицама и жетонима, 

- у листићима и 

- на други начин (кључем или даљински), 

3) исплате:  

- у кованицама и жетонима, 

- у благајничким исплатама,  

- у листићима, 

4) обрачунски модел: 

- електромеханички бројачи,  

- електронски бројачи; 



ж) попис обављених испитивања; 

з) попис претходно обављених испитивања и 

и) контролну суму - испитне бројеве (checksum, MD 5 или неки други). 

(2) Аутомат мора имати генератор случајних бројева који може бити механички, електромеханички или у виду било 
којег другог уређаја (нпр. точка рулета, апарата за извлачење куглица) или математичког алгоритма. 

(3) Генератор случајних бројева из става 2. овог члана, при подвргавању статистичком тестирању, које 
подразумијева најмање хиљаду покушаја од броја могућих исхода игре, мора испуњавати сљедеће критеријуме:  

a) учесталост сваког добијеног исхода смије се разликовати од очекиване учесталости за највише три стандардна 
одступања (тест фреквентности или тест сигма 3),  

б) хи-квадрат тест нормалне расподјеле мора бити унутар прописаних граница за стопу значења од 0,025 и  

в) тест серијске корелације исхода мора испуњавати захтјеве теста сигма 3 и теста хи-квадрат. 

(4) За тестирање случајности исхода могу се користити и други методи, под условом да исходи тих тестова 
обезбиједе поштовање критеријума наведених у ставу 3. овог члана. 

(5) Програм за генерисање случајних бројева који нема механичких дијелова и који се заснива на математичком 
алгоритму мора имати насумично изабрану почетну вриједност (иницијализацију). 

(6) Цертификат о усклађености за одређени тип аутомата утврђује се на одабраном узорку из серије аутомата истог 
произвођача, који носе исту ознаку модела и који су истоврсни у погледу опреме и уграђеног програма (исте врсте 
игара, исти систем добитака који се могу провјерити на основу одобреног оригиналног медија као носача, нпр. 
ЕEPROM, ЕPROM, PROM, Flash ROM, тврди диск, CD-ROM, DVD) или садржаја медија у електронском облику, који 
подразумијева: програм за игре, слику, писач, звук, терминал за дотицај, апарат за примање новчаница и системске 
поставе аутомата. 

Члан 17. 

(1) Трошкове техничког прегледа сноси подносилац захтјева за технички преглед, било редовног или ванредног 
прегледа из члана 12. овог правилника. 

(2) Уколико се након ванредног техничког прегледа обављеног по захтјеву Министарства или Управе утврди да је 
аутомат технички неисправан, трошкове техничког прегледа сноси приређивач. 

Члан 18. 

(1) Аутомат за игре на срећу садржава само оне игре које су описане у упутствима за употребу.  

(2) Програмску плочу аутомата уграђује произвођач, а мора омогућити само оно што је описано у упутствима за 
употребу, те што је садржано у техничком опису игре. 

(3) Резултат игре на аутоматима мора зависити искључиво од будућег неизвјесног догађаја који није могао бити 
унапријед познат, нити се могао унапријед предвидјети. 

(4) Аутомат мора осигуравати заштиту свих верзија које спроводе програм, генеришу случајне бројеве и надзиру 
игру, укључујући и све носиоце података и програмске кодове. 

(5) Приступ претходно наведеним склоповима из става 3. овог члана допуштен је само овлашћеним лицима Управе и 
лицима која обављају технички преглед. 

(6) Приступ наведеним склоповима из става 3. овога члана у случају сервисних радова допуштен је и приређивачу уз 
присуство представника овлашћеног правног лица.  

(7) Сваки од сервисних радова из става 6. овог члана мора бити уписан у сервисну књигу аутомата и у записник 
овлашћеног правног лица, које обавља технички преглед аутомата. 

Члан 19. 

(1) Приређивачи игара на срећу на аутоматима могу приређивати игре на срећу на начин да увежу апарате за игре на 
срећу у једну мрежу у сврху формирања “jack pota” искључиво у оквиру једног аутомат клуба. 

(2) Није дозвољено увезивање апарата за игре на срећу у једну мрежу у сврху формирања “jack pota” на територији 
Републике Српске, односно било какво друго увезивање, изузев оног у једном аутомат клубу. 

Члан 20. 

Аутомати морају бити тако конструисани да због прекида електричног напајања не дође до брисања и губитка 
података који су похрањени у њиховој меморији, а односе се на поједине игре (уплате, бонуси, фазе игре), те стања 
прописаних електромеханичких и електронских бројчаника на аутомату. 

Члан 21. 

Аутомат има најмање два контролна нересетна електромеханичка бројчаника, од којих један биљежи улаз промета, а 
други излаз промета (IN, OUT). 

IV - НАЧИН И МЈЕСТО ОБАВЉАЊА ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА 

Члан 22. 

Технички преглед аутомата обавља се у пословном простору приређивача или у пословном простору правног лица 
овлашћеног за обављање техничког прегледа. 



Члан 23. 

(1) О техничком прегледу аутомата води се записник који се саставља у најмање три примјерка, од којих се један 
обавезно уручује подносиоцу захтјева. 

(2) Записник из става 1. овога члана садржи: 

а) пословно име, ЈИБ и сједиште правног лица које обавља технички преглед, 

б) мјесто и датум обављања техничког прегледа, 

в) пословно име и сједиште подносиоца захтјева, 

г) податке о произвођачу, врсти и типу, годину производње, инвентурни број, фабрички и серијски број аутомата,  

д) техничке карактеристике аутомата са ознакама свих независних функцијских склопова, попис медија за похрану 
података (ЕEPROM, ЕPROM, PROM, Flash ROM, тврди диск, CD-ROM, DVD) с програмском опремом за играње, слику, 
звук, писач, монитор осјетљив на додир, апарат за примање новчаница и системске поставе, те податке за 
идентификацију наведене уграђене програмске опреме (произвођачева ознака програмске опреме, верзије и серијски 
бројеви), 

ђ) податке о цертификату за одређени тип аутомата, 

е) податке о техничкој документацији која је коришћена при обављању техничког прегледа, 

ж) податке о уређајима и опреми коришћеним при обављању техничког прегледа (алати коришћени за провјеру 
испитних бројева - checksum), 

з) попис извршених радњи по редослиједу обављања и добијене податке, 

и) документацију о извршеној провјери исправности рада електронског и контролног електромеханичког бројчаника, 
те запис о коначном стању свих бројчаника након провјере, 

ј) број мјеста означених за пломбирање на поједином аутомату и 

к) ознаку извјештаја о претходном техничком прегледу аутомата, ако је био обављен. 

(3) Записник о техничком прегледу потписује овлашћено лице које је обавило технички преглед аутомата. 

(4) Записник из става 1. овога члана може се Управи доставити и у електронској форми. 

V - ПОТВРДА О ТЕХНИЧКОЈ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТА  

Члан 24. 

На основу података добијених техничким прегледом и утврђеним у записнику, овлашћено правно лице издаје 
потврду (увјерење) о техничкој исправности аутомата који испуњавају услове прописане Законом о играма на срећу и 
овим правилником. 

Члан 25. 

(1) Након обављеног техничког прегледа, правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа дужно је да 
аутомат на видљивом мјесту означи својом маркицом или наљепницом, која мора бити заштићена од оштећења. 

(2) Након обављеног првог техничког прегледа, правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа дужно је на 
аутомату означити мјесто за пломбирање програмске плоче и контролног електромеханичког бројчаника. 

Члан 26. 

(1) Након техничког прегледа и постављања аутомата на Законом о играма на срећу предвиђену локацију, овлашћена 
лица Управе или правна лица која за ту дјелатност овласти Министарство пломбираће програмске плоче и 
електромеханичке бројчанике. 

(2) При сваком пломбирању аутомата овлашћено лице Управе мора провјерити исправност података на постављеној 
маркици или наљепници из члана 25. овог правилника и то навести у записнику. 

VI - ИЗВЈЕШТАЈИ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 

Члан 27. 

Правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа дужно је извјештаје о обављеним техничким прегледима и 
издатим потврдама о техничкој исправности аутомата и столова достављати Управи у року од седам дана од дана када је 
обављен технички преглед.  

Члан 28. 

(1) Правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа води евиденцију о техничким прегледима и евиденцију 
о издатим потврдама о техничкој исправности аутомата. 

(2) Евиденција о обављеним техничким прегледима садржи: 

а) редни број, 

б) датум подношења захтјева за технички преглед, 

в) пословно име, ЈИБ и сједиште подносиоца захтјева, 

г) податке о аутомату или столу (произвођач, тип и година производње), 

д) датум и мјесто (назив, адреса) техничког прегледа, 



ђ) резултат техничког прегледа аутомата или стола (исправан/није исправан) и  

е) ознаку записника о техничком прегледу аутомата. 

(3) Евиденција о издатим потврдама о техничкој исправности аутомата садржи: 

а) редни број, 

б) пословно име, ЈИБ и сједиште подносиоца захтјева за издавање потврде, 

в) датум и мјесто (назив, адреса) техничког прегледа, 

г) датум издавања потврде о техничкој исправности и  

д) ознаку потврде о техничкој исправности. 

(4) Документација која се односи на обављање техничког прегледа чува се најмање три године. 

VII - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА АУТОМАТА  

Члан 29. 

(1) Технички преглед аутомата обављају правна лица која за ту дјелатност овласти Министарство. 

(2) Технички преглед могу обављати правна лица која се не баве дјелатношћу приређивања игара на срећу, која нису 
произвођач, добављач, сервисер или овлашћени заступник произвођача. 

(3) Технички преглед могу обављати правна лица која редовно измирују своје пореске обавезе. 

Члан 30. 

Уз захтјев за добијање овлашћења за технички преглед из члана 29. став 1. овог правилника, правно лице прилаже: 

а) рјешење о регистрацији правног лица, 

б) доказ о посједовању одговарајуће опреме за контролисање или технички преглед аутомата и столова, као што су, 
на примјер, дигитални и аналогни инструменти за контролу мјера заштите од индиректног и директног додира дијелова 
под напоном, те изолације електричних водича, штоперице, комплети за мјерење појачања електронских склопова, 
осцилоскопи, логик-тестери и други одговарајући инструменти за утврђивање техничке исправности аутомата и столова, 

в) потврду о запосленима, оспособљеним за обављање техничког прегледа, уз услов да је међу њима најмање двоје 
запослених са високом стручном спремом - техничке струке, 

г) доказ да се против овлашћених лица из правног лица не води кривични поступак, 

д) доказ да располаже пословним простором у којем може обављати контролисања или технички преглед (доказ о 
власништву или праву коришћења), 

ђ) доказ да располаже адекватним возилима за обављање техничког прегледа на терену (доказ о власништву или 
праву коришћења), 

е) изјаву којом потврђује да се не бави дјелатношћу приређивања игара на срећу, да није произвођач, добављач, 
сервисер или овлашћени заступник произвођача, те да нема удио у власништву тих правних лица, 

ж) цертификат о акредитацији према норми ISO 9001:2008 и 

з) рјешење надлежног органа о испуњености услова за испитивање електричних инсталација (електрична безбједност 
аутомата). 

Члан 31. 
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају осигурати независност и објективност у пословању, чувати 

пословну тајну и сносити одговорност за обављени посао. 

(2) Овлашћење за обављање техничког прегледа правним лицима даје Министарство на рок од пет година. 

(3) Овлашћење из става 2. овог члана се на захтјев правног лица може продужити. 

Члан 32. 
Правна лица подносе Министарству захтјев за добијање овлашћења за обављање техничког прегледа, уз доказе о 

испуњавању услова прописаних чланом 30. овог правилника. 

Члан 33. 
Правним лицима, овлашћеним за обављање техничког прегледа, која дјелатност не обављају у складу сa одредбама 

члана 31. овог правилника или уколико не испуњавају један од услова за добијање одобрења, као правна лица која 
нестручно обављају дјелатност или која злоупотребљавају овлашћења, Министарство ће одузети овлашћење за 
обављање техничког прегледа након извршене контроле од овлашћених лица Управе. 

VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34. 
Посебне ознаке које је издала Управа прије ступања на снагу овог правилника остаће на снази до истека њиховог 

важења. 

Члан 35. 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о просторним и техничким условима за 

приређивање игара на срећу на аутоматима и условима техничке исправности аутомата (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 44/09 и 110/10).  



Члан 36. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 06.05/020-3099/13 
27. децембра 2013. године Министар, 
Бања Лука  Др Зоран Тегелтија, с.р. 

Прилог 1. 

__________________________ , одговорно лице у правном лицу  
             (презиме и име) 

________________________, ______________________________ ,        
       (назив правног лица)     (адреса и сједиште правног лица)  

______________________, 
                (ЈИБ) 

даје сљедећу  

ИЗЈАВУ 

Изјављујем под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу да испуњавамо просторне и техничке услове за приређивање 
игара на срећу нa аутоматима и друге прописане услове у складу са Законом о играма на срећу и Правилником о условима и начину 
приређивања игара на срећу на аутоматима, условима техничке исправности аутомата и условима и начину обављања техничког 
прегледа аутомата за игре на срећу, у пословном простору који се налази у мјесту ___________________________, у улици 
______________________, број _________ . 

Изјављујем да сам у потпуности свјестан посљедица уколико у редовном инспекцијском прегледу буде утврђено да услови за 
приређивање игара на срећу нa аутоматима нису испуњени. 

У _______________                                        Изјаву дао 

Датум: ________________            ________________________  
                                 (правно лице заступано по одговорном лицу) 

 

 


