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2. Именована обавља послове заступања и представља-
ња Јавне установе Угоститељско-економска школа Прије-
дор у правном промету без ограничења.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-666/21 Предсједник
4. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним 
и другим именовањима Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 41/03) и члана 6. Закона о 
студентском стандарду (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 34/08), Влада Републике Српске, на 111. сједници, 
одржаноj 4.3.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР “ПАЛЕ”

1. У Рјешењу о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавне установе Студентски центар “Пале” (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 7/21) послије тачке 1. до-
даје се нова тачка 1а, која гласи:

“1а. Права, обавезе и одговорности директора односе се 
и на вршиоца дужности директора. Овлашћења директора, 
као и вршиоца дужности директора, без ограничења су.”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-680/21 Предсједник
4. марта 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

379
На основу члана 82. став 7. Закона о играма на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 22/19 и 131/20) 
и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), министар фи-
нансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА И 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРИРЕЂИВАЊE ИГАРА НА СРЕЋУ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и поступак 

за овлашћивање лабораторија за сертификацију уређаја и 
технологија за приређивање игара на срећу, услови и на-
чин вршења техничког прегледа уређаја и технологија за 
приређивање игара на срећу и забавних игара, као и услови 
које испуњавају правна лица за вршење техничког прегле-
да.

Члан 2.
Уређајима за игре на срећу сматрају се механички, 

електронски или слични уређаји на којима играчи упла-
том одређеног износа (жетона, кованица или непосредном 
уплатом на благајни, односно на аутомату и електронском 
уплатом) имају могућност добитка.

Члан 3.
(1) Технологије за игре на срећу су комбинација хард-

вера (hardware) и софтвера (software) помоћу којих се при-
ређују игре на срећу, заједно са свим придруженим уређаји-
ма и помоћним технологијама које су неопходне за оства-
ривање приређивања.

(2) Хардвер за приређивање игара на срећу мора се на-
лазити на територији Републике Српске.

ГЛАВА II
ЦЕРТИФИКОВАЊЕ УРЕЂАЈА И ДРУГИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 4.
(1) Сваки уређај и друга технологија за приређивање 

игара на срећу намијењена за употребу на територији Ре-
публике Српске мора прије пуштања у употребу имати цер-
тификат о усклађености са техничким условима утврђеним 
прописима којима се уређује област игара на срећу.

(2) Цертификат о усклађености за уређаје и друге тех-
нологије за игре на срећу може издати лабораторија овла-
шћена од Министарства финансија (у даљем тексту: Ми-
нистарство) након што се утврди испуњеност свих потреб-
них техничких услова.

Члан 5.
(1) Лабораторија подноси захтјев за овлашћење Ми-

нистарству, уз који прилаже:
1) цертификат о акредитацији према норми EN ISO/IEC 

17025, чији обим акредитације укључује поступке и усло-
ве за уређаје и технологије за приређивање свих игара на 
срећу прописаних Законом о играма на срећу (у даљем тек-
сту: Закон), издат од акредитационог тијела које је потпи-
сник Међународног споразума о међусобном признавању 
акредитација (MRA) у оквиру Међународне организације 
за акредитовање лабораторија и контролних тијела (ILAC),

2) цертификат о акредитацији према норми EN ISO/
IEC 17065, чији обим акредитације укључује поступке и 
услове за уређаје и технологије за приређивање игара на 
срећу, у складу са Законом и подзаконским актима, издат 
од акредитационог тијела које је потписник Међународног 
споразума о међусобном признавању акредитација (MRA) 
у оквиру Међународне организације за акредитовање цер-
тификационих тијела (IAF),

3) доказ да најмање једно стално запослено лице у ла-
бораторији посједује одговарајућу потврду о оспособљено-
сти за вршење провјере улазака и етичког хаковања (енгл. 
ethical hacking),

4) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабо-
раторији посједује одговарајућу потврду о оспособљености 
за вршење информатичког надзора (CISA, CISM и слично),

5) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабо-
раторији има завршен други циклус студија са остварених 
најмање 240 ECTS бодова или еквивалент према којем је 
оспособљено за испитивање математичких и статистичких 
карактеристика, софтвера, електронике и информатичких 
карактеристика уређаја и технологије,

6) службену имејл-адресу лабораторије путем које Ми-
нистарство у свако вријеме може да ступи у комуникацију 
са лабораторијом.

(2) За лабораторију која испуњава услове из става 1. 
овог члана министар финансија (у даљем тексту: министар) 
доноси рјешење о овлашћењу, које важи пет година.

(3) У току периода важења рјешења из става 2. овог члана 
лабораторија је дужна да у року од 15 дана обавијести Ми-
нистарство о било којој промјени у условима из става 1. овог 
члана, која утиче на њену оспособљеност за издавање церти-
фиката (губитак акредитације, проблеми са просторним мо-
гућностима, губитак оспособљеног или кључног особља).

(4) Министарство може у било које вријеме важења 
овлашћења да тражи од лабораторије, путем службене 
имејл-адресе из става 1. тачка 6) овог члана, додатне до-
кументе и информације за све цертификате које је лабо-
раторија издала, а лабораторија је дужна да у року од 15 
дана достави додатне документе и информације које тражи 
Министарство или Републичка управа за игре на срећу (у 
даљем тексту: Управа).

(5) Уколико се накнадно утврди да лабораторија не по-
седује цертификате за неку врсту игре на срећу које Ми-
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нистарство тражи или не поступи у складу са ставом 4. овог 
члана, Министарство укида издато рјешење о овлашћењу.

(6) Уколико лабораторија издаје цертификате који нису 
у складу са Законом и подзаконским актима, Министарство 
укида издато рјешење о овлашћењу.

Члан 6.
(1) Цертификат о усклађености и извјештај о обавље-

ном испитивању лабораторија је дужна доставити Управи 
у писаном и електронском облику на једном од службених 
језика који се користе у Републици Српској.

(2) Цертификат о усклађености мора садржавати назив 
овлашћене лабораторије, податке о произвођачу уређаја, 
односно технологије, предмет тестирања, који укључује 
све потребне идентификационе податке, као што су модел, 
ознака програма и његове верзије, ознака хардвера ако је 
релевантан, број цертификата и датум издавања.

(3) Цертификатом се потврђује да уређаји и технологије 
за игре на срећу испуњавају услове дефинисане Законом и 
подзаконским актима.

(4) Цертификат за уређаје и технологије за игре на срећу 
мора да садржи све потребне податке за вршење техничког 
прегледа.

ГЛАВА III
УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРШЕЊЕ ТЕХНИЧКОГ 

ПРЕГЛЕДА ОД ПРАВНОГ ЛИЦА

Члан 7.
(1) Технички преглед уређаја и технологија за приређи-

вање игара на срећу, као и уређаја за приређивање забавних 
игара, обављају правна лица која за ту дјелатност посједују 
рјешење министра, којим се даје овлашћење за обављање 
техничког прегледа уређаја и технологија за приређивање 
игара на срећу и забавних игара којим се приређују игре 
на срећу.

(2) Технички преглед могу обављати правна лица 
која се не баве дјелатношћу приређивања игара на срећу, 
која нису произвођачи технологија за приређивање игара 
на срећу, аутомата за игре на срећу, аутомата за забавне 
игре, терминала или столова за игре на срећу, која се не 
баве изнајмљивањем аутомата за игре на срећу, терми-
нала, столова или аутомата за забаву, те која нису доста-
вљачи, сервисери или овлашћени заступници наведених 
лица.

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

Члан 8.
Уз захтјев за добијање одобрења за обављање техничког 

прегледа из члана 7. овог правилника правно лице прилаже:
1) рјешење о регистрацији правног лица,
2) банкарску гаранцију на износ од 100.000 КМ за ква-

литетно вршење пословања,
3) доказ да правно лице има у сталном радном односу 

најмање три контролора, од којих најмање један мора да 
има завршен други циклус студија са остварених најмање 
240 ECTS бодова или еквивалент из области информатич-
ких или електротехничких наука,

4) доказ (цертификат) да су контролори оспособљени за 
вршење техничког прегледа код лабораторије овлашћене за 
цертификовање,

5) доказ о посједовању одговарајуће опреме за технич-
ки преглед уређаја за приређивање игара на срећу,

6) доказ да располаже пословним простором у којем 
може обављати техничке прегледе (доказ о власништву или 
праву коришћења),

7) доказ да располаже адекватним возилима за оба-
вљање техничког прегледа на терену (доказ о власништву 
или праву коришћења) - најмање два возила,

8) 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,

9) цертификат о акредитацији према норми ISO 17020,
10) рјешење надлежног органа о испуњености услова за 

испитивање електричних инсталација (електрична безбјед-
ност уређаја),

11) доказ о уплати једнократне накнаде из члана 18. За-
кона.

Члан 9.
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају 

имати своје наљепнице са холограмом којим печате кри-
тична мјеста које је овлашћена лабораторија прописала.

(2) Наљепнице морају бити таквог квалитета да онемо-
гућавају њено скидање без остављања трагова.

(3) Наљепнице морају имати серијске бројеве, а овла-
шћено правно лице мора водити евиденцију о издатим 
наљепницама (наљепнице којим се печате критична мје-
ста).

Члан 10.
(1) Правно лице овлашћено за обављање техничког 

прегледа дужно је да изврши технички преглед у року не 
дужем од 30 дана од дана пријема захтјева.

(2) Правно лице овлашћено за обављање техничког 
прегледа обавезно је да извјештаје о обављеним техничким 
прегледима и издатим потврдама о техничкој исправности 
технологија за игре на срећу достави Управи у року од де-
сет дана од дана када је обављен технички преглед.

Члан 11.
(1) Правно лице овлашћено за обављање техничког 

прегледа води евиденцију о техничким прегледима и еви-
денцију о издатим потврдама о техничкој исправности у 
писаној и електронској форми.

(2) Евиденција о обављеним техничким прегледима 
садржи:

1) редни број,
2) датум подношења захтјева за технички преглед,
3) пословно име, јединствени идентификациони број 

(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева,
4) податке о уређају, односно технологији која се про-

вјерава (произвођач, тип и година производње),
5) датум техничког прегледа, назив и адресу подносио-

ца захтјева гдје је извршен технички преглед,
6) резултат техничког прегледа (исправан / није исправан),
7) ознаку записника о техничком прегледу.
(3) Евиденција о издатим потврдама о техничкој 

исправности садржи:
1) редни број,
2) пословно име, јединствени идентификациони број 

(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева за издавање потврде,
3) датум техничког прегледа, адресу подносиоца захтје-

ва гдје је извршен технички преглед,
4) датум издавања потврде о техничкој исправности,
5) ознаку потврде о техничкој исправности.
(4) Документација у писаној форми која се односи на 

обављање техничког прегледа чува се најмање пет година, 
а електронска документација чува се трајно.

Члан 12.
Правна лица подносе Министарству захтјев за до-

бијање рјешења за обављање техничког прегледа из члана 
7. став 1. овог правилника, уз доказе о испуњавању услова 
прописаних овим правилником.

Члан 13.
(1) Рјешење из члана 7. став 1. овог правилника доно-

си министар на период од пет година уколико су испуњени 
услови прописани Законом и овим правилником.
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(2) Рјешење из члана 7. став 1. овог правилника на зах-
тјев правног лица може се продужити уколико то правно 
лице испуњава услове за добијање рјешења за обављање 
техничког прегледа прописане овим правилником, на исти 
период на који је претходно издато рјешење.

Члан 14.
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају 

осигурати независност и објективност у пословању, чувати 
пословну тајну и сносити одговорност за обављени посао.

(2) Правним лицима, овлашћеним за обављање технич-
ког прегледа, за која се након извршене контроле од овла-
шћених лица Управе утврди да дјелатност не обављају у 
складу са одредбама Закона и овог правилника или да не 
испуњавају један од услова за добијање одобрења, као и 
правним лицима која нестручно обављају дјелатност или 
која злоупотребљавају овлашћења, Министарство доноси 
рјешење којим одузима одобрење за обављање техничког 
прегледа и активира банкарску гаранцију.

Члан 15.
(1) Трошкови техничког прегледа утврђују се за извр-

шени:
1) технички преглед приликом стављања у употребу:
1. видео-лутријски терминал - 30 КМ,
2. самопослужни терминал за електронске игре - 30 КМ,
3. самопослужни терминал за клађење - 30 КМ,
4. самопослужни терминал за лутријске игре - 30 КМ,
5. апарат за забавне игре - 30 КМ;
2) редовни технички преглед:
1. технологије за лутријске игре - први преглед 700 КМ, 

сваки наредни 500 КМ,
2. технологије за електронске игре - први преглед 700 

КМ, сваки наредни 500 КМ,
3. технологије за кладионичке игре - први преглед 700 

КМ, сваки наредни 500 КМ,
4. технологије за интернет игре - први преглед 1.400 

КМ, сваки наредни 1.000 КМ,
5. аутомата, електронских рулета и мултиплејер уређаја 

(по сваком играчком мјесту) - први преглед 70 КМ, сваки 
наредни 50 КМ,

6. уређаја и технологија за кладионичке игре по уплат-
но-исплатном мјесту (сваком кладионичарском мјесту) - 
први преглед 70 КМ, сваки наредни 50 КМ,

7. уређаја за игру у казину - први преглед 70 КМ, сваки 
наредни 50 КМ;

3) ванредни технички преглед:
1. технологије за лутријске игре - 700 КМ,
2. технологије за електронске игре - 700 КМ,
3. технологије за кладионичарске игре - 700 КM,
4. технологије за интернет игре - 1.400 КМ,
5. видео-лутријског терминала - 50 КМ,
6. самопослужног терминала за електронске игре - 50 КМ,
7. самопослужног терминала за клађење - 50 КМ,
8. самопослужног терминала за лутријске игре - 50 КМ,
9. аутомата, електронских рулета и мултиплејер уређаја 

(по сваком играчком мјесту) - 70 КМ,
10. уређаја и технологија за кладионичке игре по 

уплатно-исплатном мјесту (сваком кладионичарском мје-
сту) - 70 KM,

11. уређаја и технологија за електронске игре по уплат-
но-исплатном мјесту – 80 KM,

12. уређаја за игру у казину - 70 КМ,
13. апарата за забавне игре - 50 КМ.
(2) Поред трошкова ванредног техничког прегледа из 

става 1. тачка 3. овог члана, у случају одласка на терен ради 
вршења ванредног техничког прегледа, правном лицу које 

обавља ванредни технички преглед припадају и путни тро-
шкови и трошкови дневница у износима који су прописани 
за јавни сектор, а које сноси приређивач.

ГЛАВА IV
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ЛУТРИJСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 16.
(1) Техничким прегледом утврђује се исправност рачу-

нарског система за приређивање лутријских игара на срећу, 
механичког генератора случајности (механичке направе за 
извлачење бројева, бубња) или електронског генератора 
случајних бројева (ГСБ) као придружених уређаја који су 
неопходни за приређивање лутријских игара на срећу, а по-
дразумијева провјеру:

1) усаглашености система са техничком документа-
цијом подносиоца захтјева,

2) усаглашености система са цертификатом издатим 
од овлашћене лабораторије путем checksumа или сличних 
алата,

3) сигурности рада и функционисања система,
4) провјеру верзије софтвера система (MD 5, SHA-1, 

checksum или слични алати),
5) исправности комуникације са локалним сервером, 

односно са сервером рачунарског система за надзор Мини-
старства финансија (у даљем тексту: сервер Министарства).

(2) Техничким прегледом утврђује се исправност само-
послужних лутријских терминала, а подразумијева провјеру:

1) усаглашености самопослужних лутријских термина-
ла са техничком документацијом подносиоца захтјева,

2) усаглашености самопослужних лутријских термина-
ла са цертификатом издатим од овлашћене лабораторије,

3) сигурности рада и функционисање уређаја за 
укључивање и искључивање из погона самопослужних 
лутријских терминала,

4) исправности контролних уређаја и уређаја за упра-
вљање и играње,

5) електричне и електронске безбједности самопослу-
жних лутријских терминала,

6) исправности комуникације са локалним сервером, 
односно са сервером Министарства.

Члан 17.
(1) Техничком прегледу подлијеже систем за приређи-

вање лутријских игара на срећу прије стављања у употребу 
и за вријеме употребе.

(2) Технички преглед система за приређивање 
лутријских игара на срећу обавља се:

1) прије првог стављања система у употребу,
2) редовно, годишњим прегледом система,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након надоградње или измјене софтвера.
(3) Техничком прегледу подлијежу самопослужни 

лутријски терминали прије стављања у употребу и за врије-
ме употребе.

(4) Технички преглед самопослужних лутријских тер-
минала обавља се:

1) прије првог стављања уређаја у употребу,
2) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
3) ванредно, на захтјев приређивача,
4) након замјене неког од виталних дијелова само-

послужног лутријског терминала, који захтијева скидање 
пломбе техничког прегледа или холограмске маркице.

Члан 18.
Приређивач лутријских игара на срећу подноси правном 

лицу за обављање техничког прегледа захтјев за обављање 
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техничког прегледа система за приређивање лутријских 
игара на срећу, односно самопослужних лутријских терми-
нала, који садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип система, односно самопослужних 

лутријских терминала за који се захтијева технички пре-
глед,

3) назив произвођача и верзију софтвера за систем, од-
носно самопослужни лутријски терминал,

4) цертификат о усклађености система, односно само-
послужног лутријског терминала.

Члан 19.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о 

спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности 
карактеристика система, из којег је видљиво шта се провје-
равало, мјерило и утврђивало, а садржи:

1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвер) система, односно 

самопослужног лутријског терминала;
3) идентификацију програма (софтвер) система;
4) опис имплементираних игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа систему, као и 

од придружених уређаја који су неопходни за остваривање 
приређивања лутријских игара на срећу;

6) провјеру контроле регистрације играча (за приређи-
вање лутријских игара путем интернета);

7) провјеру могућности за саморегулацију и само-
искључење играча (за приређивање лутријских игара путем 
интернета);

8) обрачунски систем (за приређивање лутријских ига-
ра путем интернета), који обухвата:

1. преглед свих уплата на новчаник за депозит (main 
wallet),

2. преглед стања новчаника за депозит,
3. преглед евиденција уплата за игре,
4. преглед евиденција остварених добитака од играња,
5. преглед стања новчаника за игру (game wallet),
6. провјеру начина пребацивања средстава из једног у 

други новчаник у случају опорезивања;
9) провјеру способности софтвера да онемогући преба-

цивање средстава из новчаника једног играча у новчаник 
другог играча (за приређивање лутријских игара путем ин-
тернета);

10) провјеру усаглашености механичког генератора 
случајности (механичке направе за извлачење бројева) и 
електронског генератора случајних бројева са техничком 
документацијом подносиоца захтјева;

11) провјеру усаглашености механичког генератора 
случајности (механичке направе за извлачење бројева) и 
електронског генератора случајних бројева са цертифика-
том издатим од овлашћене лабораторије путем checksum-а 
или сличних алата;

12) провјеру верзије софтвера електронског генерато-
ра случајних бројева (MD 5, SHA-1, checksum или слични 
алати);

13) попис обављених испитивања.

Члан 20.
Трошкове техничког прегледа из члана 17. ст. 2. и 4. 

овог правилника сноси приређивач.

ГЛАВА V
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 21.
(1) Техничким прегледом утврђује се исправност ра-

чунарског система за приређивање електронских игара на 

срећу и електронског генератора случајних бројева (ГСБ) 
као придружених уређаја који су неопходни за приређивање 
електронских игара на срећу, а подразумијева провјеру:

1) усаглашености система са техничком документа-
цијом подносиоца захтјева,

2) усаглашености система са цертификатом издатим од 
овлашћене лабораторије,

3) сигурности рада и функционисања система,
4) верзије софтвера система (MD 5, SHA-1, checksum 

или слични алати),
5) исправности комуникације са локалним сервером, 

односно са сервером Министарства.
(2) Техничким прегледом утврђује се исправност ви-

део-лутријског терминала и самопослужног терминала за 
електронске игре и подразумијева провјеру:

1) усаглашености са техничком документацијом подно-
сиоца захтјева,

2) усаглашености са цертификатом издатим од овла-
шћене лабораторије,

3) сигурности рада и функционисање уређаја за укљу-
чивање и искључивање из погона,

4) исправности контролних уређаја и уређаја за упра-
вљање и играње,

5) електричне и електронске безбједности,
6) исправности комуникације са локалним сервером, 

односно са сервером Министарства.
(3) Техничким прегледом утврђује се исправност 

уређаја и технологија за електронске игре на уплатно-
исплатном мјесту и подразумијева провјеру хардвера и 
софтвера, односно њихову усклађеност са технологијом за 
приређивање електронских игара на срећу.

Члан 22.
(1) Техничком прегледу подлијежу систем за приређи-

вање електронских игара на срећу, уређаји и технологије 
за електронске игре на уплатно-исплатном мјесту, видео-
лутријски терминали и самопослужни терминали за елек-
тронске игре.

(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања у употребу система за при-

ређивање електронских игара, видео-лутријског терминала 
и самопослужног терминала за електронске игре,

2) редовно, годишњим прегледом система,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након замјене неког од виталних дијелова видео-

лутријског терминала и самопослужног терминала за елек-
тронске игре, који захтијева скидање пломбе техничког 
прегледа или холограмске маркице,

6) након надоградње или измјене софтвера система за 
приређивање електронских игара.

Члан 23.
Приређивач електронских игара на срећу подноси 

правном лицу за обављање техничког прегледа захтјев за 
обављање техничког прегледа уређаја и технологија за при-
ређивање електронских игара на срећу, који садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип система, односно видео-лутријског тер-

минала и самопослужног терминала за електронске игре за 
који се захтијева технички преглед,

3) назив произвођача и верзију софтвера за систем, од-
носно видео-лутријски терминал и самопослужни терми-
нал за електронске игре,

4) цертификат о усклађености уређаја и технологије.

Члан 24.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о 

спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности 
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карактеристика система, односно видео-лутријског терми-
нала и самопослужног терминала за електронске игре, из 
којег је описано шта се провјеравало, мјерило и утврђива-
ло, а садржи:

1) преглед испитивања,
2) идентификацију опреме (сервер) система,
3) идентификацију програма (софтвер) система,
4) опис имплементираних игара,
5) заштиту од неовлашћеног приступа систему, односно 

видео-лутријском терминалу и самопослужном терминалу 
за електронске игре,

6) провјеру верзије софтвера (MD 5, SHA-1, checksum 
или слични алати),

7) попис обављених испитивања.

Члан 25.
Трошкове техничког прегледа из члана 22. став 2. овог 

правилника сноси приређивач.

ГЛАВА VI
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АУТОМАТА, ЕЛЕТРОНСКИХ 

РУЛЕТА И МУЛТИПЛЕЈЕР УРЕЂАЈА

Члан 26.
Техничким прегледом утврђује се исправност аутомата, 

електронских рулета и мултиплејер уређаја и подразумије-
ва провјеру:

1) усаглашености аутомата, електронских рулета и мул-
типлејер уређаја са техничком документацијом подносиоца 
захтјева,

2) усаглашености аутомата, електронских рулета и мул-
типлејер уређаја са цертификатом издатим од овлашћене 
лабораторије,

3) сигурности рада и функционисање уређаја за укљу-
чивање и искључивање из погона,

4) исправности контролних уређаја и уређаја за упра-
вљање и играње,

5) верзије софтвера и контролне суме (MD 5, SHA-1, 
checksum или слични алати),

6) електричне и електронске безбједности аутомата, 
електронских рулета и мултиплејер уређаја,

7) исправности комуникације са локалним сервером, 
односно са сервером Министарства.

Члан 27.
(1) Техничком прегледу подлијежу сви аутомати, елек-

тронски рулети и мултиплејер уређаји прије стављања у 
употребу и за вријеме употребе.

(2) Технички преглед обавља се:
1) при првом стављању аутомата, електронских рулета 

и мултиплејер уређаја у употребу,
2) при редовном годишњем прегледу аутомата, елек-

тронских рулета и мултиплејер уређаја,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након замјене неког од виталних дијелова, оштећења 

пломбе техничког прегледа или холограмске маркице.

Члан 28.
(1) Приређивач игара на срећу подноси правном лицу 

овлашћеном за обављање техничког прегледа захтјев за 
обављање техничког прегледа, који садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку типа аутомата, електронских рулета и мул-

типлејер уређаја за који се захтијева технички преглед,
3) назив произвођача или увозника аутомата, електрон-

ских рулета и мултиплејер уређаја, врсту аутомата, елек-
тронских рулета и мултиплејер уређаја, фабрички, односно 
серијски број додијељен од произвођача, инвентурни број 

и годину производње аутомата, електронских рулета и мул-
типлејер уређаја,

4) цертификат о усклађености за одређени тип аутома-
та, електронских рулета и мултиплејер уређаја из члана 6. 
овог правилника.

(2) На лицу мјеста гдје се обавља технички преглед 
приређивач је дужан да лицима овлашћеним за обављање 
техничког прегледа достави на увид сљедећу техничку до-
кументацију произвођача:

1) технички извјештај о испитивању одређеног типа ауто-
мата, електронских рулета и мултиплејер уређаја (test report),

2) осталу техничку документацију аутомата, електрон-
ских рулета и мултиплејер уређаја који је предмет технич-
ког прегледа (технички опис аутомата, електронских рулета 
и мултиплејер уређаја и упутство за коришћење од про-
извођача).

Члан 29.
Трошкове техничког прегледа из члана 27. став 2. овог 

правилника сноси приређивач.

Члан 30.
Технички извјештај о испитивању обухвата подат-

ке о спроведеном испитивању и мјерењу, те утврђивању 
функционалности карактеристика одређеног типа аутома-
та, електронских рулета и мултиплејер уређаја, из којег 
је видљиво шта се провјеравало, мјерило и утврђивало, и 
садржи:

1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвер) аутомата, елек-

тронских рулета и мултиплејер уређаја;
3) идентификацију програмске опреме (софтвер) ауто-

мата, електронских рулета и мултиплејер уређаја;
4) опис одобрених игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа аутоматима, 

електронским рулетима и мултиплејер уређајима;
6) удио прорачуна вјероватноће добитка;
7) обрачунски систем, који обухвата:
1. преглед бројчаника (total in - total out, total bet - total 

win),
2. уплате:
- у новчаницама,
- у кованицама и жетонима,
- у листићима,
- на други начин (кључем или даљински),
3. исплате:
- у кованицама и жетонима,
- у благајничким исплатама,
- у листићима,
4. обрачунски модел:
- електромеханички бројачи,
- електронски бројачи;
8) систем џекпот добитака;
9) попис обављених испитивања;
10) попис претходно обављених испитивања;
11) контролну суму (checksum, MD 5, SHA-1 или слично).

Члан 31.
(1) Аутомат, електронски рулети и мултиплејер уређаји 

морају имати генератор случајних бројева, који може бити 
механички, електромеханички или у виду било којег другог 
уређаја (нпр. точак рулета, апарат за извлачење куглица) 
или у виду математичког алгоритма.

(2) Генератор случајних бројева из става 1. овог члана, 
при подвргавању статистичком тестирању, које подразу-
мијева најмање 50.000 комбинација од броја могућих исхо-
да игре, мора испуњавати сљедеће критеријуме:
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1) учесталост сваког добијеног исхода смије се разлико-

вати од очекиване учесталости за највише три стандардна 
одступања (тест фреквентности или тест сигма 3),

2) Хи-квадрат тест нормалне расподјеле мора бити уну-
тар прописаних граница за стопу значења од 0,025,

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

(3) За тестирање случајности исхода могу се користи-
ти и друге методе, под условом да исходи тих тестова обе-
збиједе поштовање критеријума наведених у ставу 2. овог 
члана.

(4) Програм за генерисање случајних бројева који нема 
механичких дијелова и који се заснива на математичком ал-
горитму мора имати насумично изабрану почетну вријед-
ност (иницијализацију).

(5) Цертификат о усклађености за одређени тип ауто-
мата, електронских рулета и мултиплејер уређаја утврђује 
се на одабраном узорку из серије аутомата, електронских 
рулета и мултиплејер уређаја истог произвођача, који носе 
исту ознаку модела и који су истоврсни у опреми и уграђе-
ном програму (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, штампач, звук, терминал за додир, апарат за при-
мање новчаница и системске поставке аутомата, електрон-
ских рулета и мултиплејер уређаја.

Члан 32.
(1) Аутомат за игре на срећу, електронски рулети и мул-

типлејер уређаји садрже само оне игре које су описане у 
упутствима за употребу (user manual).

(2) Програмску плочу аутомата, електронских рулета и 
мултиплејер уређаја уграђује произвођач, а мора омогући-
ти само оно што је описано у упутствима за употребу, те 
оно што је садржано у техничком опису игре.

(3) Резултат игре на аутоматима, електронским руле-
тима и мултиплејер уређајима мора зависити искључи-
во од будућег неизвјесног догађаја који није могао бити 
унапријед познат, нити се могао унапријед предвидјети.

(4) Аутомат, електронски рулет и мултиплејер уређај 
морају осигуравати заштиту свих склопова које спроводе 
програм, генеришу случајне бројеве и надзиру игру, укљу-
чујући и све носиоце података и програмске кодове.

(5) Приступ склоповима из става 4. овог члана дозвољен 
је само овлашћеним лицима Управе и лицима која обављају 
технички преглед, а у случају сервисних радова, дозвољен 
је и приређивачу уз присуство представника овлашћеног 
правног лица које обавља технички преглед аутомата, елек-
тронских рулета и мултиплејер уређаја.

(6) Сваки од сервисних радова из става 5. овог члана 
мора бити уписан у сервисну књигу аутомата и електрон-
ских рулета, као и у записник овлашћеног правног лица које 
обавља технички преглед аутомата и електронских рулета.

Члан 33.
Приређивачи игара на срећу на аутоматима, електрон-

ским рулетима и мултиплејер уређајима могу приређива-
ти игре на срећу на начин да увежу апарате и мултиплејер 
уређаје за игре на срећу у једну мрежу у сврху формирања 
џекпота искључиво у оквиру једног аутомат клуба.

Члан 34.
(1) Аутомати, електронски рулети и мултиплејер 

уређаји морају бити тако конструисани да због прекида 
електричног напајања не дође до брисања и губитка пода-
така који су похрањени у њиховој меморији, а односе се на 
поједине игре (уплате, бонуси, фазе игре), те стања про-
писаних електромеханичких и електронских бројчаника на 
аутомату, електронском рулету и мултиплејер уређају.

(2) Аутомати, електронски рулети и мултиплејер 
уређаји имају најмање четири контролна нересетна елек-

тромеханичка бројчаника, од којих један биљежи улаз про-
мета, а други излаз промета (IN, OUT), трећи биљежи улог 
(BET) и четврти биљежи добитак (WIN).

(3) Аутомати, електронски рулети и мултиплејер 
уређаји морају имати уграђен SMIB Client board (енгл. Slot 
Machine Interface Board - SMIB).

(4) Користећи SAS (енгл. Serial Attached SCSI - SAS) 
протокол, SMIB мора имати могућност да локалном серве-
ру шаље све догађаје (evente) на аутоматима, електронским 
рулетима и мултиплејер уређајима.

(5) Локални сервер мора регистровати сваки џекпот до-
битак, а џекпот добитак у износу који је једнак или већи од 
износа који је, у складу са Законом, предмет опорезивања 
мора да се исплати на благајни у аутомат клубу са прило-
женим листићем из аутомата, електронског рулета или мул-
типлејер уређаја.

(6) Локални сервер шаље извјештаје на сервер Мини-
старства, прописане Правилником о техничким каракте-
ристикама рачунарског система за приређивање игара на 
срећу.

(7) У случају губитка везе између локалног сервера и 
SMIB-а, локални сервер мора серверу Министарства по-
слати поруку (аларм) са подацима о идентификационом 
броју аутомата, електронских рулета и SMIB-а, локације и 
времену када је дисконекција настала.

(8) По успостављању везе, локални сервер мора опет 
послати поруку серверу Министарства са одговарајућим 
подацима.

(9) Максимално дозвољено вријеме без конекције изме-
ђу SMIB-а и локалног сервера је 48 часова, а уколико у року 
од 48 часова није успостављена конекција, систем активира 
аларм, а приређивач искључује апарат из употребе до от-
клањања квара.

Члан 35.
(1) Систем џекпот добитака мора бити цертификован.
(2) У систем џекпот добитака могу бити повезани ау-

томати, електронски рулети и мултиплејер уређаји само на 
једној локацији приређивача.

(3) Џекпот добитак дефинише се или као растући до-
битак на основу износа игара на које су стављени улози и/
или као један или више унапријед дефинисаних фиксних 
износа добитака.

(4) Сви аутомати, електронски рулети и мултиплејер 
уређаји повезани у систем џекпот добитака морају имати 
једнаку могућност за освајање џекпот добитка.

(5) Повезани џекпот добици подразумијевају више по-
везаних аутомата, електронских рулета или мултиплејер 
уређаја на једној локацији приређивача.

(6) Џекпот добици су резултат случајности - RNG (енгл. 
random number generator).

(7) Џекпот вриједност мора бити у сваком тренутку 
видљива свим играчима.

(8) Сви џекпот добици морају имати дефинисане:
1) почетне вриједности,
2) доњу граничну вриједност,
3) горњу граничну вриједност.
(9) У случају џекпот добитка који је једнак или већи 

од износа који је по Закону предмет опорезивања, аутомат 
и мултиплејер уређај мора се аутоматски зауставити до 
исплате добитка играчу.

Члан 36.
Технички преглед аутомата, електронских рулета и мул-

типлејер уређаја обавља се у пословном простору приређи-
вача или у пословном простору правног лица овлашћеног 
за обављање техничког прегледа.

Члан 37.
(1) О техничком прегледу аутомата, електронских рулета 

и мултиплејер уређаја саставља се записник, који садржи:
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1) пословно име, јединствени идентификациони број 
(ЈИБ) и сједиште правног лица које обавља технички пре-
глед,

2) мјесто и датум обављања техничког прегледа,
3) пословно име и сједиште подносиоца захтјева,
4) податке о произвођачу, врсти и типу, годину про-

изводње, инвентурни број, фабрички и серијски број ауто-
мата, електронских рулета и мултиплејер уређаја,

5) техничке карактеристике аутомата, електронских 
рулета и мултиплејер уређаја са ознакама свих незави-
сних функцијских склопова, попис медија за чување пода-
така (ЕEPROM, ЕPROM, PROM, Flash ROM, тврди диск, 
CD-ROM, DVD) с програмском опремом за играње, сли-
ку, звук, штампач, монитор осјетљив на додир, апарат за 
примање новчаница и системске поставке, те податке за 
идентификацију наведене уграђене програмске опреме 
(произвођачева ознака програмске опреме, верзије и се-
ријски бројеви),

6) податке о цертификату за одређени тип аутомата, 
електронских рулета и мултиплејер уређаја,

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

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

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

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

11) број мјеста означених за пломбирање на поједином 
аутомату, електронском рулету и мултиплејер уређају,

12) ознакe извјештаја о претходном техничком прегледу 
аутомата, електронских рулета и мултиплејер уређаја, ако 
су били обављени.

(2) Записник о техничком прегледу потписује овлашће-
но лице које је обавило технички преглед аутомата, елек-
тронских рулета и мултиплејер уређаја.

(3) Записник из става 1. овог члана израђује се у нај-
мање три примјерка, од којих се по један примјерак доста-
вља подносиоцу захтјева и Управи у писменом и електрон-
ском облику.

Члан 38.
На основу података добијених техничким прегледом и 

утврђеним у записнику, овлашћено правно лице издаје по-
тврду (увјерење) о техничкој исправности аутомата, елек-
тронских рулета и мултиплејер уређаја који испуњавају 
услове прописане Законом и овим правилником.

Члан 39.
Након обављеног првог техничког прегледа, правно 

лице овлашћено за обављање техничког прегледа обаве-
зно је да на аутомату, електронском рулету и мултиплејер 
уређају означи сва мјеста за пломбирање програмске плоче 
и контролног електромеханичког бројчаника, те да аутомат, 
електронски рулет и мултиплејер уређај на видљивом мје-
сту означи својом маркицом или наљепницом, која мора 
бити заштићена од оштећења.

Члан 40.
(1) Након техничког прегледа и постављања аутомата, 

електронских рулета и мултиплејер уређаја на Законом 
прописану локацију, лица која за ту дјелатност имају овла-
шћење Министарства пломбирају програмске плоче и елек-
тромеханичке бројчанике.

(2) При сваком пломбирању аутомата, електронских ру-
лета и мултиплејер уређаја овлашћена лица из става 1. овог 
члана провјеравају исправност података на постављеној 
маркици или наљепници и резултат провјере констатују у 
записнику.

Члан 41.
Правно лице овлашћено за обављање техничког пре-

гледа обавезно је да извјештаје о обављеним техничким 
прегледима и издатим потврдама о техничкој исправности 
аутомата, електронских рулета и мултиплејер уређаја до-
стави Управи у року од седам дана од дана када је обављен 
технички преглед.

Члан 42.
(1) Правно лице овлашћено за обављање техничког пре-

гледа води евиденцију о техничким прегледима и евиден-
цију о издатим потврдама о техничкој исправности аутома-
та, електронских рулета и мултиплејер уређаја.

(2) Евиденција о обављеним техничким прегледима 
садржи:

1) редни број,
2) датум подношења захтјева за технички преглед,
3) пословно име, јединствени идентификациони број 

(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева,
4) податке о аутомату, електронском рулету или мул-

типлејер уређају (произвођач, тип и година производ-
ње),

5) датум и мјесто (назив, адреса) техничког прегледа,
6) резултат техничког прегледа аутомата, електрон-

ских рулета или мултиплејер уређаја (исправан / није 
исправан),

7) ознаку записника о техничком прегледу аутомата, 
електронских рулета и мултиплејер уређаја.

(3) Евиденција о издатим потврдама о техничкој 
исправности аутомата, електронских рулета и мултиплејер 
уређаја садржи:

1) редни број,
2) пословно име, јединствени идентификациони број 

(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева за издавање потврде,
3) датум и мјесто (назив, адреса) техничког прегледа,
4) датум издавања потврде о техничкој исправности,
5) ознаку потврде о техничкој исправности.
(4) Документација у писаној форми која се односи на 

обављање техничког прегледа чува се најмање три године, 
а у електронској форми чува се трајно.

Члан 43.
(1) На техничком прегледу провјера усаглашености 

софтвера са издатим цертификатом лабораторије врши се 
директно на медијима уређаја.

(2) Провјера усаглашености софтвера са издатим церти-
фикатом лабораторије путем сервисног менија не сматра се 
вјеродостојном провјером усаглашености, а правно лице за 
које се утврди да је на тај начин обавило технички преглед 
сносиће одговорност у складу са одредбама члана 14. овог 
правилника.

(3) Овлашћене лабораторије дужне су да у цертифика-
ту, односно у извјештају о извршеном тестирању наведу 
упутство за провјеру усаглашености уређаја и технологија 
директно на самим медијима.

(4) Произвођачи, односно увозници уређаја и техно-
логија, за које је потребан цертификован специјалан алат, 
односно читач, који омогућава провјеру усаглашености 
уређаја и технологија директно на самим медијима, обаве-
зни су обезбиједити потребан број тих уређаја правним ли-
цима овлашћеним од Министарства за обављање техничког 
прегледа.

(5) Уколико произвођачи, односно увозници уређаја и 
технологија не обезбиједе потребне алате из става 1. овог 
члана, што представља разлог немогућности провјере 
усаглашености уређаја и технологија директно на самим 
медијима, правна лица овлашћена за вршење техничких 
прегледа неће извршити технички преглед тих уређаја и 
технологија, што записнички констатују и обавјештавају 
Управу.
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ГЛАВА VII

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА

Члан 44.
(1) Техничким прегледом утврђује се исправност ра-

чунарског система за приређивање кладионичких игара и 
подразумијева провјеру:

1) усаглашености система са техничком документа-
цијом подносиоца захтјева,

2) усаглашености система са цертификатом издатим од 
овлашћене лабораторије путем checksum-а или сличних 
алата,

3) сигурности рада и функционисања система,
4) верзије софтвера система (MD 5, SHA-1, checksum 

или слични алати).
(2) Техничким прегледом утврђује се исправност само-

послужних терминала за клађење и подразумијева провје-
ру:

1) усаглашености самопослужних терминала за клађење 
са техничком документацијом подносиоца захтјева,

2) усаглашености самопослужних терминала за клађење 
са цертификатом издатим од овлашћене лабораторије,

3) сигурности рада и функционисање уређаја за укљу-
чивање и искључивање из погона самопослужних термина-
ла за клађење,

4) исправности контролних уређаја и уређаја за упра-
вљање и играње,

5) електричне и електронске безбједности самопослу-
жних терминала за клађење,

6) исправности комуникације са локалним сервером, 
односно са сервером Министарства.

(3) Техничким прегледом утврђује се исправност 
уређаја и технологија за кладионичке игре на уплатно-
исплатном мјесту и подразумијева провјеру хардвера и 
софтвера, односно њихову усклађеност са технологијом за 
приређивање кладионичких игара на срећу.

Члан 45.
(1) Техничком прегледу подлијеже систем за приређи-

вање кладионичких игара, уређаји и технологије за кладио-
ничке игре по уплатно-исплатном мјесту, као и самопослу-
жни терминали за клађење.

(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања у употребу система, односно 

самопослужног терминала за клађење,
2) редовно, годишњим прегледом система за приређи-

вање кладионичарских игара,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након замјене неког од виталних дијелова само-

услужног терминала за клађење, који захтијева скидање 
пломбе техничког прегледа или холограмске маркице,

6) након надоградње или измјене софтвера система за 
приређивање кладионичарских игара.

Члан 46.
Приређивач кладионичких игара подноси правном 

лицу за обављање техничког прегледа захтјев за обављање 
техничког прегледа система за приређивање кладионичких 
игара, односно самопослужних терминала за клађење, који 
садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип система, односно самопослужних тер-

минала за клађење за који се захтијева технички преглед,
3) назив произвођача и верзију софтвера за систем, од-

носно самопослужне терминале за клађење,
4) цертификат о усклађености система, односно само-

послужних терминала за клађење.

Члан 47.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о 

спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности 
карактеристика система, из којег је видљиво шта се провје-
равало, мјерило и утврђивало, и садржи:

1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвер) система;
3) идентификацију програма (софтвер) система;
4) опис имплементираних игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа систему;
6) провјеру контроле регистрације играча (SMS 

клађење);
7) провјеру могућности за саморегулацију и само-

искључење играча (SMS клађење);
8) провјеру тикета са уплатама за игру;
9) провјеру исплате добитака;
10) провјеру начина сторнирања тикета (максимум 15 

минута прије почетка догађаја);
11) провјеру способности софтвера да спријечи могућ-

ност дијељења тикета, тј. креирања више тикета са истим 
догађајима у исто вријеме. Сви тикети морају бити одштам-
пани на физички одвојеним листићима - потврдама о упла-
ти. Софтвер не смије омогућавати спајање више тикета на 
једној потврди и њихово аутоматско процесирање (уплата, 
исплата, сторнирање). Сваки тикет мора имати јединствени 
идентификациони број (GUID/UUID);

12) обрачунски систем код SMS клађења, који обухвата:
1. преглед свих уплата на рачун за играње,
2. преглед стања рачуна,
3. преглед евиденција уплата за игре,
4. преглед евиденција остварених добитака од играња,
5. провјеру начина пребацивања средстава са рачуна за 

играње на рачун у банци у случају опорезивања;
13) провјеру способности софтвера да спријечи мо-

гућност пребацивања средстава са једног рачуна на други 
(SMS клађење);

14) попис обављених испитивања.

Члан 48.
Трошкове техничког прегледа из члана 45. став 2. овог 

правилника сноси приређивач.

ГЛАВА VIII
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 

ИГАРА НА СРЕЋУ У КАЗИНУ

Члан 49.
Техничким прегледом утврђује се исправност уређаја 

за приређивање игара на срећу у казину и подразумијева 
провјеру:

1) усаглашености уређаја са техничком документацијом 
подносиоца захтјева,

2) усаглашености уређаја са цертификатом издатим од 
произвођача,

3) сигурност drop box-a и fl ot-a,
4) усаглашености столова са врстом игре која се на 

њима приређује,
5) усаглашености жетона са правилима игре,
6) исправности система аудио-надзора и видео-надзора 

у складу са чланом 60. став 4. и чланом 63. став 3. Закона,
7) сигурности рада и функционисања уређаја,
8) исправности комуникације са локалним сервером, 

односно са сервером Министарства.

Члан 50.
(1) Техничком прегледу подлијежу уређаји за приређи-

вање игара на срећу у казину прије стављања у употребу и 
за вријеме употребе.
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(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања уређаја у употребу,
2) редовно, годишњим прегледом уређаја,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након обављеног сервиса уређаја, замјене неког од 

виталних дијелова, оштећења пломбе техничког прегледа 
или холограмске маркице,

6) након надоградње или измјене софтвера.

Члан 51.
Уколико се у казину приређују игре на сређу на ауто-

матима, технички преглед аутомата обавља се у складу са 
одредбама главе VI овог правилника.

Члан 52.
Приређивач игара на срећу подноси правном лицу 

овлашћеном за обављање техничког прегледа захтјев за 
обављање техничког прегледа уређаја за приређивање ига-
ра на срећу у казину, који садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип уређаја за који се захтијева технички 

преглед,
3) назив произвођача или увозника уређаја, врсту 

уређаја, фабрички, односно серијски број додијељен 
од произвођача, инвентурни број и годину производње 
уређаја,

4) цертификат о усклађености за одређени тип уређаја.

Члан 53.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о 

спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности 
карактеристика уређаја, из којег је видљиво шта се провје-
равало, мјерило и утврђивало, и садржи:

1) преглед испитивања,
2) опис игара,
3) провјеру контроле регистрације играча,
4) попис обављених испитивања.

Члан 54.
Трошкове техничког прегледа из члана 50. став 2. овог 

правилника сноси приређивач.

ГЛАВА IX
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПУТЕМ 

ИНТЕРНЕТА

Члан 55.
Техничким прегледом утврђује се исправност рачунар-

ског система за приређивање игара на срећу путем интер-
нета и подразумијева провјеру:

1) усаглашености система са техничком документа-
цијом подносиоца захтјева,

2) усаглашености система са цертификатом издатим од 
овлашћене лабораторије путем провјере checksum-а или 
сличних алата,

3) сигурности рада и функционисања система,
4) верзије софтвера система (MD 5, SHA-1, checksum 

или слични алати),
5) исправности комуникације са локалним сервером, 

односно са сервером Министарства.

Члан 56.
(1) Техничком прегледу подлијеже систем за приређи-

вање игара на срећу путем интернета прије стављања у 
употребу и за вријеме употребе.

(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања система у употребу,

2) редовно, годишњим прегледом система,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након сваког обављеног сервиса система,
6) након надоградње или измјене софтвера.

Члан 57.
Приређивач игара на срећу подноси правном лицу 

овлашћеном за обављање техничког прегледа захтјев за 
обављање техничког прегледа система за приређивање ига-
ра на срећу путем интернета, који садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип система за који се захтијева технички 

преглед,
3) назив произвођача и верзију софтвера за систем,
4) цертификат о усклађености система.

Члан 58.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о 

спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности 
карактеристика система, из којег је видљиво шта се провје-
равало, мјерило и утврђивало, и садржи:

1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвер) система;
3) идентификацију програма (софтвер) система;
4) опис имплементираних игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа систему;
6) провјеру контроле регистрације играча;
7) провјеру прорачуна вјероватноће добитка код игара 

код којих исход зависи искључиво од случаја;
8) обрачунски систем, који обухвата:
1. преглед свих уплата на новчаник за депозит (main 

wallet),
2. преглед стања новчаника за депозит,
3. преглед евиденција уплата за игре,
4. преглед евиденција остварених добитака од играња,
5. преглед стања новчаника за игру (game wallet),
6. провјеру начина пребацивања средстава из једног у 

други новчаник у случају опорезивања;
9) провјеру способности софтвера да онемогући преба-

цивање средстава из новчаника једног играча у новчаник 
другог играча;

10) провјеру могућности за саморегулацију и само-
искључење играча;

11) попис обављених испитивања.

Члан 59.
Трошкове техничког прегледа из члана 56. став 2. овог 

правилника сноси приређивач.

ГЛАВА X
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УРЕЂАЈА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 

ЗАБАВНИХ ИГАРА

Члан 60.
Техничким прегледом утврђује се исправност уређаја 

за приређивање забавних игара и подразумијева провјеру:
1) усаглашености уређаја са техничком документацијом 

подносиоца захтјева,
2) сигурности рада и функционисања уређаја за укљу-

чивање и искључивање из погона,
3) електричне и електронске безбједности уређаја за 

забавне игре.

Члан 61.
(1) Техничком прегледу подлијежу уређаји за приређи-

вање забавних игара прије стављања у употребу и за врије-
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ме употребе, изузев аутомата за забаву који за свој рад не 
користе електричну енергију.

(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања уређаја у употребу,
2) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
3) ванредно, на захтјев приређивача.

Члан 62.
Приређивач забавних игара подноси правном лицу 

овлашћеном за обављање техничког прегледа захтјев за 
обављање техничког прегледа уређаја за приређивање за-
бавних игара, који садржи:

1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип уређаја за који се захтијева технички 

преглед.

Члан 63.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о 

спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности 
карактеристика уређаја, из којег је видљиво шта се провје-
равало, мјерило и утврђивало, и садржи:

1) преглед испитивања,
2) опис игара, односно уређаја.

Члан 64.
Трошкове техничког прегледа из члана 61. став 2. овог 

правилника сноси приређивач.

Члан 65.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о вршењу техничког прегледа уређаја и техно-
логија за приређивање игара на срећу (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 61/19).

Члан 66.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-88/20
8. фебруара 2021. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.
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На основу члана 55. став 5. Закона о заштити од пожа-

ра (“Службени гласник Републике Српске”, број 94/19) и 
члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, брoj 115/18), министар унутра-
шњих послова, 26. фебруара 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ 
ИСПИТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ВАТРОГАСЦЕ-

СПАСИОЦЕ И РУКОВОДИОЦЕ АКЦИЈЕ ГАШЕЊА 
ПОЖАРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се програм и начин по-

лагања стручног испита за професионалне ватрогасце-спа-
сиоце и руководиоце акције гашења пожара (у даљем тек-
сту: стручни испит).

Члан 2.
Овај правилник примјењује се и на чланове добровољ-

них ватрогасно-спасилачких јединица, односно на ватро-
гасце-спасиоце и руководиоце који руководе јединицом у 
гашењу пожара, уколико те послове обављају професио-
нално.

Члан 3.
(1) Радник у току припремања за полагање стручног 

испита за звање ватрогасац-спасилац пролази кроз струч-

но оспособљавање и усавршавање (у даљем тексту: обука), 
којe траје најмање шест мјесеци.

(2) Сврха обуке је да се радник ватрогасно-спасилач-
ке јединице оспособи за брзо и ефикасно дјеловање у оба-
вљању послова свог радног мјеста.

(3) Обука се обавља у ватрогасно-спасилачкој једини-
ци према годишњем плану и програму обуке, који доносе 
ватрогасно-спасилачке јединице, на начин дефинисан Зако-
ном о заштити од пожара (у даљем тексту: Закон).

Члан 4.
Планом обуке из члана 3. став 3. овог правилника наро-

чито се утврђује:
1) у којим радним јединицама и на којим радним мје-

стима се обука врши,
2) мјесто (назив ватрогасно-спасилачке јединице у којој 

се врши обука) и вријеме трајања обуке на појединим по-
словима,

3) начин извођења стручног оспособљавања (упознавање 
са пословима на појединим радним мјестима, као и активно 
ангажовање на пословима, присуствовање извођењу поједи-
них мјера и радњи, упознавање са процесом рада и организа-
цијом ватрогасно-спасилачке јединице, самостално вршење 
послова и вршење послова под надзором руководиоца обуке, 
упознавање са прописима и стручном литературом из обла-
сти заштите од пожара, извођење наставе, као и упућивање 
радника на одговарајуће курсеве, семинаре и сл.).

Члан 5.
(1) Вријеме трајања обуке на појединим радним мјести-

ма у ватрогасно-спасилачкој јединици у којој се радник на-
лази на раду одређује се према стварној потреби с обзиром 
на природу послова.

(2) Прије почетка извођења стручног оспособљавања 
радник се упознаје са планом спровођења обуке и програ-
мом стручног испита.

(3) План обуке доставља се на увид надлежној орга-
низационој јединици Министарства унутрашњих послова 
(у даљем тексту: Полицијска управа) на чијем подручју се 
обука врши.

Члан 6.
O спровођењу плана и програма обуке и правилном 

извођењу обуке брине се старјешина ватрогасно-спасилач-
ке јединице или други стручни радник кога он за то одреди.

Члан 7.
(1) О завршеној обуци раднику се издаје потврда.
(2) Потврда из става 1. овог члана садржи:
1) назив ватрогасно-спасилачке јединице,
2) име и презиме радника,
3) датум и мјесто рођења,
4) вријеме које је радник провео на стручној обуци,
5) датум издавања потврде,
6) потпис старјешине ватрогасно-спасилачке јединице 

или другог стручног радника кога он за то овласти,
7) печат ватрогасно-спасилачке јединице.
(3) По завршеној обуци стручни испит се полаже пред 

испитном комисијом (у даљем тексту: комисија) у Поли-
цијској управи.

(4) Ватрогасно-спасилачка јединица у којој је радник за-
послен може да одреди рок у којем радник пријављује струч-
ни испит, као и крајњи рок за полагање стручног испита.

Члан 8.
Програм стручног испита састоји се из општег, посеб-

ног и практичног дијела.

Члан 9.
(1) Програм стручног испита за звање професионални 

ватрогасац-спасилац обухвата општи, посебни и практични 
дио стручног испита.




