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На основу члана 38. став 5. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10
и 24/12), 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 УСЛОВИМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ
ТОМБОЛЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се просторни и технички
услови које је дужан обезбиједити приређивач класичне
томболе ради добијања одобрења за приређивање класичне томболе, те начин евидентирања и одобравања томболских картица од Републичке управе за игре на срећу, као и
цијена томболских картица.
Члан 2.
Површина просторија у којима се приређује класична
томбола не може бити мања од 80 m².
Члан 3.
Приређивач класичне томболе (у даљем тексту: приређивач) дужан је да користи сљедећу опрему:
а) провидни бубањ са аутоматским избацивањем лоптице за игру,
б) електронски бројач извучених лоптица за игру са
семафором,
в) електронску (екранску) таблу са свијетлећим бројевима или рачунарски систем за праћење извлачења са одговарајућим уређајем за приказивање резултата,
г) ТВ камеру са монитором и
д) озвучење.
Члан 4.
(1) Приређивач је дужан да на улазу у просторију у
којој се приређује класична томбола истакне посебну ознаку, коју издаје Републичка управа за игре на срећу (у даљем
тексту: Управа), а која садржи:
а) нумерички број посебне ознаке (седам знаменки у
комбинацији бројева и слова),
б) назив приређивача,

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Volksbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

в) адресу сједишта приређивача,
г) назив и локацију класичне томболе,
д) ЈИБ приређивача,
ђ) број, датум издавања и период важења одобрења,
е) назив органа који је издао одобрење,
ж) печат органа који је издао одобрење,
з) холограм промјера 35 mm и
и) потпис овлашћеног лица.
(2) Посебна ознака је заштићена холограмском апликацијом промјера 35 mm са високосигурносном холограмском фолијом, у којој се налази континуирани текст:
“РЕПУБЛИКА СРПСКА” на латиници и ћирилици.
Члан 5.
(1) Посебна ознака мора бити израђена на заштићеној
хартији 80 g/m², правоугаоног облика, формата А4 са континуираним воденим знаком орнаменталног изгледа у
папиру по цијелој површини папира, који мора бити хемијски реактиван са одређеним хемијским средствима.
(2) Тонска подлога боје хартије на којој се израђује
посебна ознака израђује се у плавом тону и проткана је
украсним вињетама са словима црне боје.
(3) Изглед посебне ознаке из става 1. овог члана налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 6.
(1) Приређивачи могу приређивати игре на срећу
искључиво путем томболских картица које су евидентиране и одобрене од Управе.
(2) Штампање томболских картица из става 1. овог члана врши се путем правног лица које је изабрано за обављање те дјелатности у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ, Законом о играма на срећу и овим правилником.
(3) Трошкове штампања томболских картица сноси
приређивач по рачуну који је фактурисан Управи од стране
правног лица из става 2. овог члана.
(4) Издавање томболских картица (блокова) врши
Управа на основу наруџбенице и доказа о извршеној уплати томболских картица (блокова).
(5) На основу наруџбенице из става 4. овог члана,
Управа приређивачима издаје томболске картице евидентиране у посебним евиденцијама које води ова управа
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путем документа задужење томболских картица, у којем су
евидентиране картице по врсти, серији, количини томболских блокова и цијени блока.
(6) Документ задужење томболских картица издаје се у
два примјерка, која су потписали Управа и приређивач.
(7) Један примјерак документа из става 6. овог члана
издаје се приређивачу као доказ о преузетим томболским
картицама, а други примјерак, заједно са доказом о извршеној уплати из става 4. овог члана, одлаже се у архиву
Управе.

мелираним влакнима у плавој боји, као и невидљивим
мелираним влакнима која се под УВ свјетлом виде као
жутозелена влакна.
(3) Димензије томболске картице су 82 mm · 49 mm,
односно димензије блока су 82 mm · 295 mm (шест картица на једном листу), а тонска подлога боје томболске картице је урађена тако да је проткана линијским растером у
бојама из става 1. овог члана, који попуњава поље са бројевима који су штампани црном бојом, као и остали текст
на томболској картици.

Члан 7.
(1) Томболске картице гласе на доносиоца.
(2) Учесником у класичној томболи сматра се ималац
неоштећене томболске картице која припада интервалу
картица објављеном непосредно прије извлачења за сваку
игру посебно.

Члан 11.
Цијена једне томболске картице износи за:
а) жуту картицу 0,50 КМ,
б) бијелу картицу 0,50 КМ,
в) плаву картицу 1,00 КМ,
г) црвену картицу 1,00 КМ и
д) наранџасту картицу (за ванредно коло) од 1,00 КМ
до 3,00 КМ.

Члан 8.
(1) Томболске картице издају се у серијама које се означавају словима и редним бројевима.
(2) Серија је распоређена у блокове, а продаја томболских картица врши се по редослиједу паковања у блок и
учесник у игри их не може произвољно бирати.
(3) Свака серија садржи 1944 томболске картице, које
су редом нумерисане.
(4) Свака томболска картица има означен број серије
(седам знаменки у комбинацији слова и бројева) и редни
број томболске картице (до четири цифре).
(5) На предњој страни томболске картице одштампана
је једна комбинација која представља 15 различитих бројева у интервалу од 1 до 90, а пореданих у три хоризонтална
реда по пет бројева.
(6) На задњој страни сваке томболске картице одштампане су одредбе ст. 1. до 5. овог члана.
Члан 9.
(1) Приређивач, у посебне сврхе, може да организује
ванредно коло класичне томболе са томболским картицама
чија серија садржи више од 1944 картице након добијања
одобрења Управе.
(2) Уз захтјев за добијање одобрења за ванредно коло
из става 1. овог члана, приређивач Управи доставља:
а) број томболских картица у серији за ванредну игру,
б) цијену једне томболске картице у ванредној игри и
в) графичку припрему за штампање томболских картица за ванредну игру.
(3) Приређивач је дужан да ванредно коло пријави
Управи најкасније 30 дана прије почетка игре из става 1.
овог члана.
(4) Штампање и издавање томболских картица из става
1. овог члана врши се на начин прописан чланом 6. овог
правилника.
Члан 10.
(1) Томболске картице штампају се у пет боја:
а) у жутој,
б) у бијелој,
в) у плавој,
г) у црвеној и
д) у наранџастој боји (за ванредно коло).
(2) Томболске картице штампају се на заштићеном
папиру 70 g/m² са континуираним воденим знаком са 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

Члан 12.
Приређивач је дужан да води дневну евиденцију:
а) о броју примљених и продатих томболских картица
(по бројевима, серијама, датумима и количини),
б) о броју непродатих томболских картица (по бројевима, серијама, датумима и количини) и
в) остварених добитака (по врсти и вриједности).
Члан 13.
Приређивач је дужан достављати Управи мјесечне
извјештаје са коначним резултатом пословања, на основу
евиденција из члана 12. овог правилника до 15. у мјесецу
за претходни мјесец, на обрасцима који се налазе у прилозима 2. и 3. овог правилника, који чине његов саставни
дио.
Члан 14.
(1) У складу са чланом 37. став 2. тачка в) Закона о
играма на срећу, уз Захтјев за издавање одобрења за приређивање класичне томболе, приређивач доставља Изјаву о
испуњености просторних и техничких услова за приређивање класичне томболе у том пословном простору.
(2) Облик и садржај изјаве из става 1. овог члана налази се у Прилогу 4. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 15.
Посебне ознаке које је издала Управа прије ступања на
снагу овог правилника остаће на снази до истека важења
тих ознака.
Члан 16.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о просторним и техничким условима за приређивање томболе затвореног типа и начину евидентирања
томболских картица (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/09).
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2459-2/12
26. децембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

26.12.2012.
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