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922
На основу члана 37. став 8. 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 ПРИРЕЂИВАЊУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се просторни и технички 

услови, те услови и начин приређивања електронских ига-
ра на срећу у пословним јединицама, у складу са Законом 
о играма на срећу.

Члан 2.
(1) Електронске игре на срећу су игре на срећу које се 

приређују путем терминала за игру, а код којих се извлаче-
ње, односно организовање игре обавља путем електронског 
или механичког генератора случајности и резултат се пре-
носи електронски, а фонд добитака не мора бити унапријед 
одређен.

(2) Терминал је уређај путем којег се примају уплате у 
електронским играма на срећу. 

Члан 3.
(1) Електронске игре на срећу приређује “Лутрија Репу-

блике Српске” а. д. Бања Лука (у даљем тексту: Лутрија) 
или привредно друштво чији је оснивач Лутрија са удјелом 
у капиталу и правима одлучивања од најмање 51%.

(2) Електронске игре на срећу могу се приређивати у 
пословним просторима које лица из става 1. овог члана 
имају у власништву или на којима имају право коришћења.

(3) Електронске игре на срећу могу се приређивати и 
у угоститељским и другим објектима, с тим да простор у 
којем се налази опрема путем које се приређују електрон-
ске игре на срећу мора представљати одвојену цјелину. 

Члан 4.
(1) Лутрија или привредно друштво из члана 3. овог 

правилника подноси захтјев Републичкој управи за игре на 
срећу (у даљем тексту: Управа) за добијање одобрења за 
приређивање електронских игара за сваку пословну једи-

ницу која испуњава услове прописане Законом о играма на 
срећу (у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима доне-
сеним на основу њега.

(2) Уз захтјев за издавање одобрења из става 1. овог чла-
на Лутрија доставља:

1) правила игре,
2) доказ о власништву, праву коришћења или уговор о 

пословној сарадњи са корисником простора у којем се при-
ређују електронске игре,

3) доказ о испуњености просторних и техничких услова за 
приређивање електронских игара у том пословном простору.

(3) Управа одлучује о захтјеву из става 1. овог члана, у 
складу са Законом и законом којим се уређује општи управ-
ни поступак. 

(4) Уз одобрење за приређивање електронских игара на 
срећу у сваком пословном простору Управа издаје посебну 
ознаку и наљепницу за означавање за сваки терминал, уз 
накнаду од 20 КМ. 

(5) Приређивач је дужан да на улазу у просторију у којој 
се приређују електронске игре истакне посебну ознаку, 
коју издаје Управа, а која садржи: 

1) број посебне ознаке (у комбинацији бројева и слова), 
2) назив приређивача,
3) адресу сједишта приређивача, 
4) локацију електронских игара, 
5) ЈИБ приређивача, 
6) број, датум издавања и период важења одобрења, 
7) назив и печат органа који је издао одобрење, 
8) холограм промјера 35 mm, 
9) потпис овлашћеног лица. 
(6) Посебна ознака је заштићена холограмском аплика-

цијом, промјера 35 mm, са високосигурносном холограм-
ском фолијом, у којој се налази континуирани текст: “РЕ-
ПУБЛИКА СРПСКА” – на латиници и ћирилици. 

(7) Посебна ознака израђује се на заштићеном папиру 
100 g/m², правоугаоног облика, формата А4, са континуи-
раним воденим знаком и текстом: РС – БиХ – на ћирилици 
и латиници, који је у валовима распоређен по површини 
папира, с тим да су наизмјенично два слова тамне, а два 
свијетле боје, те са видљивим мелираним влакнима у пла-
вој боји и невидљивим мелираним влакнима која се под УВ 
свјетлом виде као жутозелена влакна.
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(8) Тонска подлога боје хартије на којој се израђује по-

себна ознака израђује се у плавом тону и проткана је укра-
сним вињетама са словима црне боје.

(9) Изглед посебне ознаке налази се у Прилогу 1. овог 
правилника и чини његов саставни дио.

(10) Наљепница за означавање терминала правоугао-
ног је облика, величине 7 cm · 9 cm. Штампа се у четири 
боје, при чему је амблем Републике Српске у боји, а текст 
је исписан црном бојом. Подлога хартије на којој се изра-
ђује наљепница је у плавом тону и проткана је украсним 
вињетама. Наљепница је заштићена холограмском лентом 
пречника 20 mm, у којој је амблем Републике Српске, са 
текстом: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Републичка 
управа за игре на срећу. Лента је отиснута у доњем десном 
углу, а у лијевом доњем углу налази се посебна врста нуме-
рације са контролним бар-кодом.

(11) Изглед наљепнице за означавање терминала налази 
се у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 5.
(1) Доказом о власништву простора у којем се при-

ређују електронске игре на срећу сматра се извод из одго-
варајућих 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 уго-
вор о закупу простора.

Члан 6.
Доказом о испуњености просторних и техничких усло-

ва прописаних Законом и овим правилником сматра се изја-
ва приређивача о испуњености просторних и техничких 
услова за приређивање електронских игара на срећу, овје-
рена потписом лица овлашћеног за заступање и печатом 
приређивача.

Члан 7.
(1) Приређивач је дужан да у сваком простору у којем 

приређује електронске игре на срећу истакне правила игре. 
(2) Правила електронске игре на срећу садрже:
1) назив и сједиште приређивача,
2) услове за учествовање у игри,
3) адресу гдје се приређују електронске игре на срећу,
4) услове и рокове под којима играч може одустати од 

извршене уплате,
5) минималну висину уплате и максимални износ до-

битка,
6) начин и рокове исплате новчаних добитака,
7) услове под којима приређивач одређеним лицима 

привремено или стално може забранити или ограничити 
учествовање у електронској игри на срећу,

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

(3) Правила игре из ст. 1. и 2. овог члана доноси при-
ређивач, а примјењују се након добијања сагласности од 
Управе.

Члан 8.
(1) Софтвер за приређивање електронских игара изра-

ђује 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 17065 о условима за уређаје за 
игре на срећу.

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

(4) Софтвер за приређивање електронских игара мора 
бити тако конструисан, односно подешен да на укупан број 

програмираних комбинација исплаћује 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 усло-
ве да је случајни број статистички и независан и да случај-
ни број не може бити предвиђен.

(7) Генератор случајних бројева мора посједовати церти-
фикат, прибављен од овлашћене и за цертификацију надлежне 
лабораторије, која је акредитована за уређаје за игре на срећу.

Члан 9.
(1) За сваку исплату добитка преко износа на који се 

плаћа порез на добитке у електронским играма на срећу 
приређивач издаје потврду о добитку на основу које се 
исплаћује добитак добитнику.

(2) Потврда из става 1. овог члана садржи:
1) назив приређивача,
2) име и презиме добитника и његов јединствени ма-

тични број,
3) мјесто и вријеме остварења добитка, 
4) потпис овлашћеног лица које исплаћује добитак и 

печат приређивача, 
5) износ оствареног добитка, те износ обрачунатог по-

реза на добитке од игара на срећу. 

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о просторним и техничким условима и начину 
приређивања електронских игара на срећу (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/13 и 101/14).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2116/19
13. јуна 2019. године Министар,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.
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ПРИЛОГ 2.
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Република Српска

Министарство финансија

Републичка права за игре на срећуу

923
На основу члана 112. став 7. 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 ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ НАД ПЛАЋАЊЕМ 

НАКНАДА И ПОРЕЗА НА ДОБИТКЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и начин врше-

ња инспекцијског надзора над плаћањем накнада и пореза 
прописаних Законом о играма на срећу, облик и садржај 
образаца пријава за накнаде и начин и поступак подноше-
ња пријаве за накнаде.  

Члан 2. 
Приређивачи игара на срећу, наградних игара и забав-

них 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 путем пореске пријаве.

Члан 3.
(1) Пореска пријава за накнаде за приређивање игара 

на срећу, наградних и забавних игара је извјештај приређи-
вача, коју приређивач подноси Републичкој прави за игре 
на срећу (у даљем тексту: Управа) и која садржи чињенице 
битне за утврђивање његове обавезе.

(2) Пореска пријава из става 1. овог правилника подно-
си се на Oбрасцу ПП-ИСЗ – Пореска пријава за накнаде за 
приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара, у 
два примјерка.

(3) Пријаву из става 1. овог правилника приређивач је 
дужан да достави Управи до 15. у мјесецу за претходни мје-
сец на Обрасцу ПП-ИСЗ.

(4) 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 поштом у облику поштанске пошиљ-
ке насловљене на Управу. 

(2) У случају да се пријава подности путем поште, пре-
порученом пошиљком, сматра се да је достављена Управи 
на дан предаје препоручене пошиљке пошти.

Члан 5.
Поднесеној пореској пријави Управа додјељује бар-код 

ознаку или протоколарни број 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 утврђе-

ном евидентирањем обавезе у евиденцијама Управе након 
поднесене пореске пријаве или се утврђује рјешењем Упра-
ве 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 жал-
ба 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 одгађа извр-
шење рјешења.

Члан 8. 
На износ обавезе по основу накнада и пореза који нису 

плаћени у прописаном року приређивач плаћа камату која 
се обрачунава у складу са Законом о пореском поступку 
Републике Српске по стопи 0,03% дневно од наредног дана 
од дана доспијећа пореске обавезе до дана измирења.

Члан 9.
(1) У случају да приређивач није поднио пореску прија-

ву у законом прописаном  року, инспектор ће након извр-
шене инспекцијске контроле утврдити обавезу и о томе 
сачинити записник.

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

(3) Контрола плаћања обавеза је саставни дио ин-
спекцијске контроле законитости приређивања игара на 
срећу.

(4)  По извршеној контроли директор Управе доноси 
рјешење из члана 7. овог правилника, којим се утврђује 
обавеза и налаже плаћање обавезе.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину и поступку вршења инспекцијског 
надзора над плаћањем накнада и пореза на добитке (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 52/13).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-1691/19
13. јуна 2019. године  Министар,
Бања Лука Зора Видовић, с.р.




