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Члан 15.
(1) За сваку исплату добитка у играма на срећу на аутоматима 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 добитак.
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вање игара на срећу на аутоматима, у складу са Правилником о
приређивању игара на срећу на аутоматима, у пословном простору који се налази у мјесту _____________________ у Улици
_______________ број _______.
Изјављујем да сам у потпуности свјестан/-на посљедица ако у редовном инспекцијском надзору буде утврђено да услови за приређивање игара на срећу на аутоматима нису испуњени.
У ___________________
Датум: _______________

Изјаву дао
________________________
(правно лице заступано
по одговорном лицу)

ПРИЛОГ 3

Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
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 (“Службени гласник Републике
Српске“, број 118/13).

Република Српска
Министарство финансија
Републичка управа за игре на срећу

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2115/19
13. јуна 2019. године
Бањалука
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ПОСЕБНА ОЗНАКА - АУТОМАТ КЛУБ
AA 000000001

Министар,
Зора Видовић, с.р.

Naziv i sjedi{te prire|iva~a
JIB

ПРИЛОГ 1

Број и датум лиценце:
Lokacija
Odobrewe broj:

Република Српска
Министарство финансија
Републичка управа за игре на срећу

od

Odobrewe vrijedi do

Bawa Luka

Direktor
M.P.

920
На основу члана 68. став 7. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

001100650182

П РА В И Л Н И К
О ПРИРЕЂИВАЊУ КЛАДИОНИЧКИХ
ИГАРА НА СРЕЋУ

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 одговорношћу, да испуњавамо просторне и техничке услове за приређи-

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 услови приређивања кладионичких игара на срећу.
Члан 2.
Приређивач кладионичких игара на срећу (у даљем тексту: приређивач) је правно лице које посједује важећу лиценцу за приређивање кладионичких игара на срећу, издату
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од Министарства финансија, у складу са Законом о играма
на срећу (у даљем тексту: Закон).
Члан 3.
(1) Кладионичке игре на срећу приређују се путем Централног рачунарског система, који је конструисан тако да
омогућава евидентирање свих уплата и исплата у кладионичким играма на срећу на уплатно-исплатним мјестима
(кладионицама) и свим терминалима за спортско клађење
и да омогућава несметано и у стварном времену повезивање са рачунарским системом Министарства финансија (у
даљем тексту: Министарство).
(2) Приређивач обезбјеђује 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 кладионичким уплатама врши се у рачунарском систему приређивача из става 1. овог члана и рачунарском систему Министарства.
Члан 4.
(1) Уплате у кладионичким играма на срећу могу се
вршити готовинским или безготовинским путем, осим
уплата у приређивању кладионичких игара путем SMS-a.
(2) Уплате у кладионичким играма путем SMS-a врше
се безготовински, односно путем пословног рачуна приређивача.
(3) Исплате добитака у кладионичким играма на
срећу могу се вршити готовинским или безготовинским
путем.
Члан 5.
(1) За сваку исплату добитка преко износа на који се
плаћа порез на добитке у кладионичким 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 матични број,
3) мјесто и вријеме остварења добитка,
4) потпис овлашћеног лица које исплаћује добитак и
печат приређивача,
5) износ оствареног добитка и износ обрачунатог пореза на добитке од игара на срећу.
Члан 6.
(1) Кладионица, односно уплатно-исплатно мјесто приређивача опремљено је:
1) информационим системом за евидентирање уплата
и исплата, који је у сталној вези са рачунарским системом
приређивача и рачунарским системом Министарства,
2) металном касом, у коју се одлажу сви добитни и поништени листићи који нису одложени у архиви,
3) простором за објављивање службених резултата догађаја из кладионичке понуде,
4) општим правилима клађења изложеним на доступном мјесту за све играче,
5) 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, цертификује овлашћена лабораторија за цертификацију тих врста програма.
Члан 7.
(1) Приређивање кладионичких игара на срећу врши се
на основу лиценце за приређивање игара на срећу, коју у
складу са Законом и овим правилником издаје Министарство, и одобрења за приређивање кладионичких игара на
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срећу, издатог за сваку пословну јединицу (кладионицу)
приређивача.
(2) Накнаду за издавање лиценце из члана 17. став 1.
тачка 2) Закона приређивач плаћа у износу од 3.000 КМ
приликом добијања лиценце и представља накнаду за прво
уплатно-исплатно мјесто.
(3) Накнада из става 2. овог члана плаћа се и за свако
наредно уплатно-исплатно мјесто приликом добијања одобрења за свако појединачно уплатно-исплатно мјесто.
Члан 8.
(1) Одобрење за приређивање кладионичких игара на
срећу у кладионици, односно на сваком уплатно-исплатном
мјесту може добити приређивач који посједује лиценцу за
приређивање кладионичких игара на срећу и који испуњава просторне и информационо-техничке услове за приређивање кладионичких игара на срећу.
(2) Одобрење из става 1. овог члана даје Републичка
управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) приређивачу за његову регистровану пословну јединицу.
(3) Приређивач, уз захтјев за издавање одобрења, доставља:
1) правила игре,
2) доказ о власништву или праву коришћења пословног
простора у којем се приређују кладионичке игре,
3) доказ о испуњености просторних и техничких
услова,
4) доказ о власништву или праву коришћења опреме
којом се приређују игре на срећу у тој кладионици,
5) доказ о посједовању информационог система,
6) потврду о техничком прегледу цертификованог информационог система,
7) доказ да су све пореске обавезе тог приређивача измирене,
8) доказ о уплати накнаде за ту кладионицу, односно за
свако уплатно-исплатно мјесто.
Члан 9.
(1) Општа правила клађења садрже:
1) назив и сједиште приређивача,
2) опис и вријеме трајања клађења,
3) услове за учествовање у клађењу,
4) сједиште пословне јединице или адресу на којој се
клађење приређује,
5) услове и рокове под којима играч може одустати од
извршене уплате,
6) минимални износ уплате и максимални износ добитка по једном уплаћеном листићу за клађење,
7) поступак у случају отказивања или одгоде догађаја
који је предмет понуде клађења,
8) опис уплатног листића,
9) начине и рокове за исплату новчаних добитака,
10) услове под којима приређивач одређеним лицима,
привремено или стално, може забранити или ограничити
учествовање у клађењу,
11) одредбу да је лицима млађим од 18 година забрањено клађење.
(2) Играч који изврши уплату може одустати од извршене уплате најкасније 15 минута од извршене уплате, док
сваки одустанак од уплате извршен након истека тог рока
приређивач не евидентира и сматра се да је уплата извршена.
(3) Правила клађења из става 1. овог члана доноси
приређивач, а примјењују се након добијања сагласности
Управе.
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Члан 10.
Доказом о власништву простора у којем се приређују
кладионичке игре на срећу сматрају се извод из одговарајућих јавних регистара које о непокретностима воде надлежни органи, као и овјерен уговор о закупу простора.
Члан 11.
Доказом о испуњености просторних и техничких услова 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 12.
Доказом о власништву опреме за кладионичке игре на
срећу сматра се књига основних средстава приређивача,
потписана и овјерена од одговорног лица у правном лицу, а
доказом о праву коришћења опреме сматра се овјерен уговор о закупу опреме.
Члан 13.
Доказом о измирењу пореских обавеза сматра се увјерење Пореске управе Републике Српске да тај порески
обвезник нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза.
Члан 14.
(1) Приређивач је дужан да у свакој кладионици, на
видном мјесту, истакне посебну ознаку, коју издаје Управа.
(2) Посебна ознака из става 1. овог члана садржи:
1) број посебне ознаке (у комбинацији бројева и слова),
2) назив приређивача,
3) адресу сједишта приређивача,
4) назив и локацију уплатно-исплатног мјеста,
5) ЈИБ приређивача,
6) број, датум издавања и рок важења одобрења,
7) број, датум важења и орган који је издао лиценцу,
8) назив и печат органа који је издао одобрење,
9) холограм промјера 35 mm,
10) 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 израђује се на заштићеном папиру
100 g/m², правоугаоног облика, формата А4, са континуираним 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 плавој боји и невидљивим мелираним влакнима која се под УВ
свјетлом виде као жутозелена влакна.
(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 16.
(1) Приређивач може Управи поднијети захтјев за пресељење пословне јединице на другу адресу, уз који доставља доказе о испуњености потребних услова за приређивање кладионичких игара у том пословном простору.
(2) Управа одобрава пресељење уплатно-исплатног мјеста приређивача на другу адресу ако су испуњени услови
за приређивање кладионичких игара у том пословном простору.
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(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 датог одобрења за приређивање игара на срећу у пословном
простору и не сматра се новим одборењем, те приређивач
није дужан да уплати нови износ накнаде за издавање одобрења за пресељење.
Члан 17.
(1) Приређивање кладионичких игара путем самопослужних терминала за спортско клађење врши се у кладионицама, аутомат клубовима, казинима или угоститељским
објектима за које приређивач посједује одобрење Управе.
(2) За приређивање клађења путем самопослужних
терминала за спортско клађење приређивач је дужан да
испуни опште услове за приређивање кладионичких игара на срећу и посебне услове прописане Законом и овим
правилником.
(3) За приређивање кладионичких игара путем самопослужних терминала за клађење плаћа се накнада из члана 17. став 1. тачка 2) Закона, а не плаћа се у случају када
се самопослужни апарат поставља у кладионицу која већ
посједује одобрење Управе.
Члан 18.
(1) Клађење путем SMS-а је приређивање кладионичке
игре путем SMS-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 у Централном рачунарском систему за надзор, а служи му искључиво
за новчане трансакције са приређивачем приликом клађења
путем SMS-а.
(5) Опрема за клађење путем SMS-а је систем састављен од електронских, електричних или механичких
уређаја и склопова хардвер и рачунарске програмске подршке софтвер, преко којих приређивач приређује клађење
путем SMS-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 и утврђивање свих неправилности, односно поступака
који нису у складу са Законом и овим правилником.
Члан 19.
Право приређивања кладионичких игара путем SMS-а
имају правна лица која имају одобрење Управе за приређивање кладионичких игара и задовољавају опште услове за
приређивање клађења и услове за приређивање клађења
путем SMS-а прописане Законом и овим правилником.
Члан 20.
Приређивач клађења путем SMS-а дужан је да прибави
посебно одобрење од Управе за приређивање клађења путем SMS-а.
Члан 21.
Правила игре SMS клађења садрже:
1) врсте игара на које се играчи могу кладити путем
SMS-а,
2) начин пријаве и одјаве играча,
3) начин уплате и исплате добитака,
4) начин обезбјеђења сигурности датих података играча,
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5) податке о бројевима телефона путем којих се кладионичке игре одвијају.
Члан 22.
(1) Приређивач клађења путем SMS-а обавезан је да
за потребе уплата и исплата добитака има отворен рачун
у комерцијалној банци, преко којег се одвијају све трансакције.
(2) Средства из става 1. овог члана су у сваком тренутку једнака или већа од збира свих износа који се налазе на
рачунима играча.
Члан 23.
Клађење путем SMS-а може се одвијати само преко телекомуникационих оператера који своје сједиште имају на
територији Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 24.
Приређивач клађења путем SMS-а плаћа накнаду у
складу са чланом 70. Закона.
Члан 25.
(1) Корисник услуга клађења – играч путем SMS-а
може бити само пунољетно лице.
(2) Играчи се региструју на уплатно-исплатним мјестима приређивача.
(3) Приликом регистрације играч даје сљедеће податке:
1) име и презиме и јединствени матични број,
2) адресу пребивалишта,
3) датум рођења,
4) корисничко име које ће користити приликом клађења
путем SMS-а,
5) лозинку коју ће користити приликом клађења путем
SMS-а,
6) број телефона који ће користити приликом клађења
путем SMS-а,
7) број трансакцијског рачуна на који ће приређивач
вршити исплате добитака.
(4) Приређивач је дужан да чува у тајности све податке
добијене приликом склапања уговора са играчем и може их
уступити другим лицима само у складу са прописима којима се уређује заштита личних података.
Члан 26.
(1) Идентификација играча је процес којим се провјерава исправност података играча и потврђује идентитет лица
које је склопило уговор са приређивачем кладионичких
игара путем SMS-а.
(2) Приређивачу није дозвољено да прими уплату путем SMS-а прије него што потврди идентитет регистрованог играча.
(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 су објављена и доступна свим играчима.
Члан 27.
(1) Добитак који играч оствари од игре клађења путем
SMS-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:
1) на банковни рачун играча,
2) у пословним јединицама приређивача.
(3) На захтјев играча за исплату добитка на банковни
рачун играча приређивач је дужан да одговори у року од
три дана.
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(4) Ако више од годину дана са рачуна играча који му је
додијељен приликом регистрације није извршена ниједна
трансакција, приређивач је дужан да новчана средства с тог
рачуна пребаци на банковни рачун играча.
Члан 28.
(1) Сваки регистровани играч за клађење путем SMS-а
може приликом склапања уговора или накнадно обавијестити приређивача о највишем износу који може уплатити
у току дана или у току неког другог периода 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 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 податак колико је стање
његовог рачуна.
Члан 29.
(1) Приређивач именује лице које је задужено за
спровођење стандарда заштите играча и одговорно за
спровођење, обуку и унапређивање стандарда заштите
играча.
(2) Приређивач је дужан да играчима омогући доступним информације о томе гдје могу добити помоћ у случају
настанка проблема због прекомјерног играња.
Члан 30.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и начину за приређивања кладионичких игара на срећу (“Службени гласник Републике
Српске”, број 34/13).
Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2117/19
13. јунa 2019. године
Бања Лука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
______________, 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
кладионичких игара на срећу и друге услове прописане Законом
о играма на срећу (“Службени ласник Републике Српске”, број
22/19) и Правилником о приређивању кладионичких игара, у пословном простору који се налази у мјесту _____________________
у Улици _______________ број _______.
Изјављујем да сам у потпуности свјестан/-на посљедица ако у редовном инспекцијском надзору буде утврђено да услови за приређивање кладионичких игара нису испуњени.
У ___________________

Изјаву дао

Датум: _______________

________________________
(правно лице заступано по
одговорном лицу)

17.6.2019.
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ПРИЛОГ 2.

Република Српска
Министарство финансија
Републичка управа за игре на срећу

ПОСЕБНА ОЗНАКА - КЛАДИОНИЦА
AK 000000001

Naziv i sjedi{te prire|iva~a
JIB
Број и датум лиценце:
Lokacija
Odobrewe broj:

od

Odobrewe vrijedi do

Bawa Luka

Direktor
M.P.

921
На основу члана 59. став 4. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРИРЕЂИВАЊУ ИГАРА НА СРЕЋУ У КАЗИНУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин обрачуна основице варијабилне накнаде, просторни и технички услови за
приређивање игара на срећу у казину и обрасци о дневним
обрачунима по поједином столу и аутомату за игре на срећу.
Члан 2.
Казино je уређен тако да простори за игру и простори за
госте и запослени у казину везани за игру буду просторна
цјелина, с тим да казино не може имати мање од 500 m2
површине.
Члан 3.
Концесионар је дужан да постави на улазу у казино посебну ознаку, која садржи сљедеће:
1) број посебне ознаке (у комбинацији бројева и слова),
2) назив концесионара,
3) сједиште концесионара,
4) назив и локацију објекта казина,
5) ЈИБ концесионара,
6) рок важења концесије,
7) назив органа који је издао ознаку,
8) печат органа који је издао ознаку,
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9) суви жиг органа који је издао ознаку,
10) холограм промјера 35 mm,
11) потпис овлашћеног лица.
Члан 4.
(1) Посебну ознаку из члана 3. овог правилника издаје
Републичка управа за игре на срећу.
(2) Посебна ознака је израђена на заштићеном папиру
100 g/m², правоугаоног облика, формата А4, са континуираним воденим знаком и текстом: РСБиХ - 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 плавој боји и невидљивим мелираним влакнима која се под УВ
свјетлом виде као жутозелена влакна.
(3) Тонска подлога хартије на којој се израђује посебна
ознака је у плавом тону и проткана је украсним вињетама
са словима црне боје.
(4) Изглед посебне ознаке налази се у Прилогу 1 овог
правилника и чини његов саставни дио.
Члан 5.
(1) Концесионар има непрекидни аудио и видео надзор
у казину, а кадар камере обухвата:
1) улаз и излаз у казино,
2) све просторије у којима се жетони могу купити или
исплатити (благајна и мјењачница),
3) код игара уживо: руке свих играча и дјелитеља,
спремнике за одлагање жетона, цјелокупни сто да би се у
кадру могли обухватити и појединачно сви играчи и дјелитељ, укључујући и поглед сприједа на мјесто одвијања игре
у сврху јасног праћења резултата сваке игре,
4) столове за рулет да би се могли посматрати улози
играча, играчи и резултат сваке игре, такође, и кутију за
одлагање жетона, дроп-кутију, кутију за напојнице, као и
поступак спровођења дотације и кредита на сто,
5) играње на електронским аутоматима за игре на срећу,
6) поступак обрачуна који се спроводи на столовима
или у просторији за обрачун и кретање готовине, жетона,
дроп-кутија, кутија за напојнице, кутија за држање жетона
и посуда за дроп унутар казина и свих просторија кроз које
пролазе непребројани жетони, готовина и финансијски инструменти који замјењују готовину.
(2) Слика на камери и монитору за видео-надзор обавезно је у боји, а снимци садрже датум и сат снимања.
(3) Приступ контролној соби у којој се налази опрема за
непрекидни аудио и видео надзор казина (видео-монитори,
видео-рекордери, штампачи за испис слике с видеа, видеокасете, CD-дискови, CD-снимачи или рачунарски систем за
дигитални запис слике и тона на чврсти диск) је под посебним режимом, а у њу могу, по потреби, улазити само
овлашћени радници обезбјеђења, у складу са правилима
унутрашње контроле концесионара.
(4) Видео-записе са свих камера приређивач је дужан да
чува најмање 30 дана.
Члан 6.
Непрекидан аудио и видео надзор у казину обухвата:
1) улаз у казино тако да камере покривају спољашњи и
унутрашњи простор око улаза у казино,
2) рецепцију - простор рецепције покрива се најмање
једном камером и микрофоном,
3) благајну и мјењачницу у којој је инсталирана најмање једна камера и микрофон за свако благајничко, односно мјењачко радно мјесто (у случају да их има више)
која надгледа простор трансакције, тако да се може утврдити садржај трансакције, као и једна камера која надгледа
простор испред благајне и мјењачнице, као и играча за којег
се изводи трансакција,
4) сто за игре уживо покривен је најмање једном камером и једним микрофоном, на начин да камера покрива

