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ПРИЛОГ 3.

Назив приређивача класичне томболе:
Адреса:
ЈИБ:
Одговорно лице:

Датум Број серије Непродате томболске картице
Бијела Црвена Жута Плава

Одговорно лице: М. П.
ПРИЛОГ 4.

__________________, одговорно лице у правном лицу ____________________________________ 
 (презиме и име) (назив правног лица)
______________________________________________, ____________________________________
 (адреса и сједиште правног лица) (ЈИБ)
даје сљедећу

И З Ј А ВУ
Изјављујем, под материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо просторне и техничке услове за приређивање кла-
сичне томболе и друге прописане услове у складу са Законом о играма на срећу и Правилником о приређивању класичне томболе у по-
словном простору који се налази у мјесту _____________________ у Улици _______________ број _______. 
Изјављујем да сам у потпуности свјестан/-на посљедица уколико у редовном инспекцијском надзору буде утврђено да услови за приређи-
вање класичне томболе нису испуњени.
У ___________________ Изјаву дао
Датум: _______________ ________________________
 (правно лице заступано 
 по одговорном лицу)

919
На основу члана 78. став 9. 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 ИГАРА НА СРЕЋУ 

НА АУТОМАТИМА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се просторни и технички 

услови за приређивање игара на срећу на аутоматима за 
игре на срећу.

Члан 2.
Аутоматима за игре на срећу сматрају се електронски 

или слични уређаји на којима играчи уплатом одређеног 
износа (жетона, кованица или непосредном уплатом на 
благајни, односно на аутомату) имају могућност добитка. 

Члан 3. 
(1) Игре на срећу на аутоматима приређују се путем 

Централног рачунарског система, у који су увезани сви 
аутомати и који мора бити конструисан тако да омогућава 
евидентирање свих уплата и исплата на аутоматима у свим 
аутомат клубовима и да омогућава несметано и у стварном 
времену повезивање са рачунарским системом Министар-
ства финансија (у даљем тексту: Министарство). 

(2) Приређивач игара на срећу на аутоматима обезбје-
ђује Министарству несметан приступ рачунарском систему 
из става 1. овог члана у сваком тренутку у реалном времену, 
у сврху надзора и у сврху увида у свакодневно пословање 
приређивача. 

(3) Чување, регистровање и евидентирање података о 
примљеним уплатама врши се у рачунарском систему при-
ређивача из става 1. овог члана.

Члан 4.
(1) Приређивање игара на срећу на аутоматима врши се 

на основу лиценце за приређивање игара на срећу, коју у 
складу са Законом о играма на срећу (у даљем тексту: За-
кон) и овим правилником даје Министарство, и одобрења 
за приређивање игара на срећу на аутоматима у свакој по-
словној јединици (аутомат клубу) приређивача. 

(2) Лиценцу за приређивање игара на срећу на аутома-
тима даје министар финансија рјешењем на основу прет-
ходно поднесеног захтјева правног лица, уз који су доста-
вљени сви неопходни докази о испуњености општих усло-
ва прописаних Законом. 

(3) Накнаду за давање лиценце из члана 17. став 1. 
тачка 3) Закона приређивач плаћа у износу од 10.000 КМ 
приликом добијања лиценце и представља накнаду за један 
аутомат клуб.

(4) Накнада из става 3. овог члана плаћа се и за сваки 
наредни аутомат клуб приликом добијања одобрења за сва-
ки појединачни аутомат клуб.

Члан 5.
(1) Одобрење за приређивање игара на срећу на ауто-

матима даје 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:

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

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

3) потврду о техничком прегледу аутомата,
4) правила игре која ће се приређивати у том аутомат 

клубу,
5) доказ о власништву или праву коришћења простора 

у ком ће се приређивати игре за које је поднесен захтјев.
(3) Уз одобрење из става 1. овог члана Управа издаје и 

наљепницу за означавање и регистрацију аутомата за сваки 
аутомат појединачно уз накнаду од 20 КМ.
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(4) Наљепница за означавање и регистрацију аутомата 
правоугаоног 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 
израђује наљепница је у плавом тону и проткана је укра-
сним вињетама. Наљепница је заштићена холограмском 
лентом пречника 20 mm, у којој је амблем Републике Срп-
ске са текстом МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – Репу-
бличка управа за игре на срећу. Лента је отиснута у доњем 
десном углу, а у лијевом доњем углу налази се посебна 
врста нумерација са контролним бар-кодом.

(5) Изглед наљепнице за означавање и регистрацију 
аутомата налази се у Прилогу 1 овог правилника и чини 
његов саставни дио.

Члан 6.
(1) Доказом о власништву аутомата из члана 5. став 2. 

тачка 1) овог правилника сматра се књига основних сред-
става приређивача, потписана и овјерена од одговорног 
лица у правном лицу, са подацима о произвођачу и врсти 
аутомата, инвентурним бројем, серијским бројем и годи-
ном производње.

(2) Доказом о праву коришћења аутомата из члана 5. 
став 2. тачка 1) овог правилника сматра се овјерен уговор 
о закупу аутомата, у ком су такође наведени подаци о про-
извођачу и врсти аутомата, инвентурни број, серијски број 
и година производње.

Члан 7.
Доказом о испуњености просторно-техничких услова у 

аутомат клубу из члана 5. став 2. тачка 2) овог правилника 
сматра се изјава приређивача о испуњености просторно-
техничких услова за приређивање игара на срећу на ауто-
матима, а образац изјаве налази се у Прилогу 2 овог пра-
вилника, који чини његов саставни дио. 

Члан 8.
Потврдом о техничком прегледу аутомата из члана 

5. став 2. тачка 3) овог правилника сматра се потврда о 
техничкој исправности аутомата, издата од правног лица 
овлашћеног за обављање техничког прегледа аутомата.

Члан 9.
(1) Правила игре из члана 3. став 2. тачка 4) овог пра-

вилника која ће се приређивати у том аутомат клубу садрже:
1) назив и сједиште приређивача,
2) број и датум правила,
3) одредбу да правила обавезују играча и приређивача, 
4) услове за учествовање у играма,
5) адресу на којој се игре приређују,
6) минимални износ уплате и максимални износ доби-

така,
7) начин и рокове исплате добитака,
8) начин и рокове под којима играч може одустати од 

игре,
9) одговорност приређивача у случају сметње техничке 

природе у току приређивања игара на срећу на аутоматима,
10) услове под којима приређивач појединим лицима, 

привремено или стално, може забранити или ограничити 
учествовање у игри,

11) одредбу да је лицима млађим од 18 година забрање-
но учествовање у игри на срећу на аутоматима,

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

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

Члан 10.
(1) Доказом о власништву простора у ком се приређују 

игре на срећу на аутоматима из члана 5. став 2. тачка 5) 

овог правилника сматра се извод из одговарајућих јавних 
регистара које о непокретностима воде надлежни органи.

(2) Доказом о праву коришћења простора у ком се при-
ређују игре на срећу на аутоматима сматра се овјерен уго-
вор о закупу простора.

Члан 11.
(1) У аутомат клубу истиче се посебна ознака, коју уз 

одобрење издаје Управа и која садржи:
1) број посебне ознаке (у комбинацији бројева и слова),
2) назив приређивача, 
3) адресу и сједиште приређивача,
4) назив и локацију аутомат клуба, 
5) ЈИБ приређивача,
6) број, датум издавања и рок важења одобрења, 
7) назив и печат органа који је издао одобрење,
8) број, датум важења и орган који је издао лиценцу, 
9) холограм промјера 35 mm,
10) потпис овлашћеног лица.
(2) Посебна ознака је заштићена холограмском аплика-

цијом, промјера 35 mm са високосигурносном холограм-
ском фолијом, на којој jе исписан континуирани текст: 

“РЕПУБЛИКА СРПСКА” – на латиници и ћирилици.

Члан 12.
(1) 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.

(2) 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.

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

Члан 13. 
(1) Приређивач може Управи за игре на срећу поднијети 

захтјев за пресељење пословне јединице на другу адресу, уз 
који доставља доказе о испуњености потребних услова за 
приређивање игара на срећу на аутоматима у том послов-
ном простору. 

(2) Управа одобрава пресељење аутомат клуба приређи-
вача на другу адресу ако су испуњени услови за приређи-
вање игара на срећу на аутоматима у том пословном про-
стору.

(3) Приређивач је дужан да изврши пресељење у року 
од 90 дана од дана одобрења за пресељење, а у супротном 
Управа укида дато одобрење за пресељење. 

(4) Дато одобрење за пресељење чини саставни дио да-
тог одобрења за приређивање игара на срећу у пословном 
простору и не сматра се новим одобрењем, те приређивач 
није дужан уплатити нови износ накнаде за издавање одо-
брења за пресељење.

Члан 14.
(1) Приређивач игара на срећу у аутомат клубу може 

послуживати јело и пиће на основу одобрења надлежног 
органа и одобрења Управе за игре на срећу.

(2) Одобрење за послуживање јела и пића мора имати 
приређивач, ималац лиценце и одобрења за приређивање 
игара на срећу у том аутомат клубу. 

(3) Послуживање јела и пића не може се односити на 
пословни простор који је поред аутомат клуба, већ искљу-
чиво на пословни простор у ком се налазе аутомати и у ком 
се приређују игре на срећу. 
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Члан 15.

(1) За сваку исплату добитка у играма на срећу на ау-
томатима преко износа на који се плаћа порез на добитке 
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,
3) мјесто и вријеме остварења добитка, 
4) потпис овлашћеног лица које исплаћује добитак, 
5) печат приређивача, 
6) износ добитка и обрачунати износ пореза на тај до-

битак.

Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину приређивања игара на 
срећу на аутоматима, условима техничке исправности ауто-
мата и условима и начину обављања техничког прегледа 
аутомата за игре на срећу (“Службени гласник Републике 
Српске“, број 118/13).

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-2115/19
13. јуна 2019. године  Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ 1

001100650182

Република Српска

Министарство финансија

Републичка права за игре на срећуу

ПРИЛОГ 2

______________________________одговорно лице у правном лицу
 (презиме и име)
__________________________, _____________________________,
 (назив правног лица) (адреса и сједиште правног лица)
даје сљедећу

И З Ј А ВУ
Изјављујем, под материјалном, моралном и кривичном одговор-
ношћу, да испуњавамо просторне и техничке услове за приређи-

вање игара на срећу на аутоматима, у складу са Правилником о 
приређивању игара на срећу на аутоматима, у пословном про-
стору који се налази у мјесту _____________________ у Улици 
_______________ број _______. 
Изјављујем да сам у потпуности свјестан/-на посљедица ако у ре-
довном инспекцијском надзору буде утврђено да услови за при-
ређивање игара на срећу на аутоматима нису испуњени.

У ___________________ Изјаву дао
Датум: _______________ ________________________
 (правно лице заступано 
 по одговорном лицу)

ПРИЛОГ 3

ПОСЕБНА ОЗНАКА - АУТОМАТ КЛУБ

Република Српска

Министарство финансија

Републичка права за игре на срећуу

Direktor

000000001AA

M.P.

Naziv i sjedi{te prire|iva~a

Lokacija

JIB

Odobrewe vrijedi do

Bawa Luka

Odobrewe broj:                                                  od

Број и датум лиценце:

920
На основу члана 68. 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 ПРИРЕЂИВАЊУ КЛАДИОНИЧКИХ 

ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се просторни, технички 

и информатички услови које је приређивач кладионичких 
игара на срећу дужан да испуни ради добијања одобрења за 
приређивање кладионичких игара на срећу и начин и усло-
ви приређивања кладионичких игара на срећу.

Члан 2.
Приређивач кладионичких игара на срећу (у даљем тек-

сту: приређивач) је правно лице које посједује важећу ли-
ценцу за приређивање кладионичких игара на срећу, издату 




