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Члан 17.

Овај кодекс ступa нa снагу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљи-
вaњa у “Службeнoм глaснику Рeпубликe Српске”.

Број: 03.1/I-540/19 Предсједавајућа
4. децембра 2019. године Вијећа народа РС,
Бања Лука Нада Тешановић, с.р.

2019
На основу члана 93. став 4. Закона о играма на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар финан-
сија, на приједлог директора Републичке управе за игре на 
срећу,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИРЕЂИВАЊУ 

ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
У Правилнику о приређивању интернет игара на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/19 и 64/19) 
члан 16. мијења се и гласи:

“(1) Уплате у интернет играма на срећу регистрова-
ни играч врши безготовинским путем и оне морају бити 
видљиве приређивачу, играчу и Министарству финансија 
тренутно након уплате, док се исплате играчима врше без-
готовинским или готовинским путем.

(2) Безготовинско плаћање подразумијева:
1) плаћање путем налога овлашћеном субјекту платног 

промета, на начин да се новац пребацује са банковног рачу-
на играча на банковни рачун приређивача,

2) плаћање платним картицама и
3) плаћање електронским путем.
(3) Плаћање електронским путем у интернет играма на 

срећу сматра се плаћање електронским или дигиталним 
новцем, е-кешом, е-новчаницима, путем ваучера (бонова), 
мобилним плаћањем, плаћањем паметним картицама, те 
свим другим облицима електронског плаћања.

(4) У случају када се плаћање врши електронски, пу-
тем посредника (ваучери, бонови, електронски или диги-
тални новац, е-новчаник и слично), посредник у плаћању 
може бити правно лице које је дужно да прибави одобрење 
Министарства финансија, уз испуњавање сљедећих услова:

1) обавезно је да посједује рачунарски систем који се 
може повезати са рачунарским системом Министарства 
финансија у сврху праћења плаћања у интернет играма на 
срећу,

2) дужно је да омогући да уплате у интернет играма на 
срећу буду тренутно видљиве приређивачу, играчу и Ми-
нистарству финансија,

3) дужно је да има искуство у обављању услуга посре-
довања у плаћању у играма на срећу,

4) да има сједиште у Републици Српској и да највећи 
обим пословања обавља у Републици Српској,

5) да је остварило промет од најмање 5.000.000 КМ 
у области посредовања у плаћању у играма на срећу у 
посљедњих годину дана.

(5) Одобрење за обављање услуга посредовања у 
плаћању у интернет играма на срећу Министарство даје 
рјешењем на период од пет година, уз могућност проду-
жења уколико правно лице испуњава услове из става 4. 
овог члана.

(6) Посредник у плаћању не може истовремено бити 
приређивач интернет игара на срећу.

(7) Приређивач интернет игара на срећу при свакој 
уплати и исплати дужан је да провјери и потврди регистра-
цију играча, потврди игру играча, провјери безбједност и 
интерне процедуре у вези са рачуном играча и осигура да 

се правила која се односе на игру примјењују у складу са 
Законом.

(8) Уплате на рачун играчима, као и исплате играчима, 
могу се вршити само уколико је играч регистрован и посје-
дује виртуелни рачун код приређивача.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-4245/19
5. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

2020
На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Зако-

на о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и 
одузимању лиценци за обављање послова у области рудар-
ства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 
7/19), рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Мр-
коњићпутеви” д.о.о. Мркоњић Град за издавање лиценце за 
извођење рударских радова у површинској експлоатацији 
минералних сировина, министар енергетике и рударства  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

1. Утврђује се да “Мркоњићпутеви” д.о.о. Мркоњић 
Град, Подбрдо бб, Подбрдо, Мркоњић Град, испуњава 
услове за издавање лиценце за извођење рударских радова 
у површинској експлоатацији неметаличних минералних 
сировина које се користе за добијање грађевинског мате-
ријала, техничког грађевинског камена, украсног камена, 
пијеска и шљунка, који се користе за производњу опекар-
ско-керамичких материјала или креча и који се користе за 
производњу пунила у индустрији и транспорт.

2. Лиценца важи од 25.11.2019. године до 25.11.2023. 
године, а провјера испуњености услова на основу којих је 
издата вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.

3. Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Ре-
публике Српске”.

Број: 05.07/310-498-1/19
25. новембра 2019. године Министар,
Бањалука Петар Ђокић, с.р.

2021
На основу члана 11. став 2. и члана 90. став 1. Закона 

о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 
62/18) и члана 25. став 1. Правилника о издавању и одузи-
мању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 109/18 и 7/19), 
рјешавајући по захтјеву привредног друштва “Бентонит” 
а.д. Шипово за издавање лиценце за извођење рударских 
радова у површинској експлоатацији минералних сирови-
на, министар енергетике и рударства  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 
ИЗВОЂЕЊЕ РУДАРСКИХ РАДОВА У ПОВРШИНСКОЈ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ

1. Утврђује се да “Бентонит” а.д. Шипово, Соколац бб, 
Шипово, испуњава услове за издавање лиценце за извође-
ње рударских радова у површинској експлоатацији немета-
личних минералних сировина које се користе за добијање 
грађевинског материјала, техничког грађевинског камена, 
украсног камена, пијеска и шљунка, који се користе за 
производњу опекарско-керамичких материјала или креча и 




