На основу члана 49. став 12. и члана 122. став 2. тачка б) 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, 24/12 и 121/12), министар финансија д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРОСТОРНИМ И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИРЕЂИВАЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се просторни и технички услови, те услови и начин приређивања електронских игара
на срећу у играчницама, односно у пословним јединицама правних лица којима је у складу са Законом о играма на срећу
одобрено приређивање класичне томболе, кладионичких игара на срећу, игара на срећу путем аутомата за игре на срећу
и казинима.
Члан 2.
Поједини појмови у овом правилнику имају сљедеће значење:
а) играчница је посебно уређена просторија гдје се приређују електронске игре на срећу која има најмање десет
терминала и чија укупна површина може бити најмање 30 m² и
б) терминал путем којег се приређује електронска игра на срећу подразумијева персонални рачунар или уређај који
представља комбинацију електронског и механичког склопа.
Члан 3.
(1) Терминал као персонални рачунар је електронски или електротехнички склоп који се израђује по унапријед
дефинисаним стандардима произвођача рачунара и може да садржи више корисничких интерфејса (тастатура, тастери,
миш, штампач, један или више монитора и слично).
(2) Персонални рачунар из става 1. овог члана играч може користити самостално путем корисничких интерфејса или
да га опслужује лице запослено код приређивача игара на срећу (у даљем тексту: приређивач), те омогућава посредно
учешће у електронским играма на срећу.
Члан 4.
(1) Терминал као уређај који представља комбинацију електронских и механичких склопова спојених у јединствену
функционалну цјелину, “електромеханички хардвердски уређај”, намијењен је искључиво за електронске игре на срећу,
прилагођен за унос и приказивање података и може да садржи додатну електромеханичку опрему путем које играч,
самостално или непосредно, врши уплату и исплату на терминалу (нпр. “акцептор” за новчанице или електромеханички
склопови за пријем и исплату кованица или жетона, склопови за пријем уплата путем електромагнетних читача платних
и кредитних картица) и други склопови путем којих играч непосредно комуницира са уређајем, односно бира врсту игре
на срећу и догађаје у којима као играч учествује.
(2) Терминал из става 1. овог члана омогућава непосредно учешће играча у електронским играма на срећу и
омогућава да играч има непосредну комуникацију са терминалом.
Члан 5.
(1) Терминал евидентира уплате и исплате играча, приказује ток и резултате електронских игара на срећу које се
путем терминала приређују.
(2) Терминал је повезан са централним сервером приређивача и омогућава искључиво и само приступ централном
серверу приређивача у сврху учешћа у електронским играма на срећу.
(3) Терминали су повезани у једну електронски контролисану мрежу, а резултат игре формира се помоћу генератора
случајности на једном централном серверу.
(4) Играчнице које су прикључене на централни сервер морају бити у могућности да помоћу супсервера меморишу
резултате извлачења.
(5) Приређивач има централни контролни и информациони систем који омогућава повезивање са информационим
системом Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) и овај надзор омогућава централно умрежавање
свих терминала једног приређивача.
(6) Резултати извлачења који се односе на одређене игре стоје у исто вријеме на располагању свим играчима који
учествују у игри на терминалима.
Члан 6.
(1) Софтвер програм за приређивање електронских игара израђује 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 17020 о условима за уређаје за
игре на срећу.
(3) Софтвер из става 1. овог члана може бити у власништву приређивача или приређивач посједује право коришћења
софтвера у сврху приређивања електронских игара.
(4) Софтвер програм за приређивање електронских игара мора бити тако конструисан, односно подешен да на
укупан број програмираних комбинација исплаћују 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 услове да је случајни број статистички и независан и да случајни
број не може бити предвиђен.
Члан 7.
Уколико се електронске игре на срећу приређују путем терминала који функционише на бази персоналног рачунара
израђеног по унапријед дефинисаним стандардима произвођача сматра се терминалом за који није потребна провјера
техничке исправности у смислу члана 50. Закона о играма на срећу (у даљем тексту: Закон).
Члан 8.
(1) Приликом стављања у употребу терминали морају бити технички исправни и пломбирани.
(2) Терминали као уређај комбинације електронског и механичког склопа који се стављају у употребу морају имати
могућност трајног или дуготрајног евидентирања свих уплата и исплата, и то у електронском облику, у фискалној
меморији програмске плоче и на механичким бројчаницима (минимално два бројчаника), са могућношћу пломбирања
тих бројчаника.
(3) Техничке карактеристике терминала за електронске игре на срећу обавезно су усклађене са прописима којима се
уређује електрична безбједност.
(4) Прије стављања у употребу терминала за електронске игре на срећу обавезан је његов технички преглед, који се
врши у складу са правилником којим су прописани услови, начин и поступак вршења техничког прегледа аутомата за
игре на срећу.
Члан 9.
Уз захтјев за добијање одобрења из члана 45. став 1. Закона приређивач је дужан да достави:
а) правила игре,
б) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се приређују електронске игре на срећу у случају када
се електронске игре на срећу приређују у играчници,
в) доказ о испуњености просторних и техничких услова у том пословном простору и
г) доказ о праву власништва или коришћења и техничкој исправности терминала на којима се приређују електронске
игре на срећу.
Члан 10.
(1) Правила игре из члана 9. став 1. тачка а) овог правилника треба да садрже:
а) назив и сједиште приређивача,
б) опис и вријеме трајања електронске игре на срећу,
в) услове за учествовање у игри,
г) подручје на коме се приређује електронска игра на срећу,
д) услове и рокове под којим играч може одустати од извршене уплате,
ђ) минималну висину уплате и максимални износ добитка по једном догађају,
е) поступак у случају отказивања, одгађања или прекида догађаја,
ж) опис листића,
з) начин и рокове исплате новчаних добитака,
и) услове под којима приређивач одређеним лицима привремено или стално може забранити или ограничити
учествовање у електронској игри на срећу и
ј) одредбу да је лицима млађим од 18 година забрањено учествовање у електронској игри на срећу.
(2) Правила игре из става 1. овог члана доноси приређивач, а примјењују се након добијања сагласности Управе.
Члан 11.
(1) Доказом о власништву простора у којем се приређују електронске игре на срећу сматра се извод из одговарајућих
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 уговор о
закупу простора.
Члан 12.
Доказом о испуњености просторних и техничких услова прописаних Законом и овим правилником сматра се изјава
приређивача о испуњености просторних и техничких услова за приређивање електронских игара на срећу, овјерена
потписом лица овлашћеног за заступање и печатом приређивача.
Члан 13.
(1) Доказом о праву власништва терминала сматра се Књига основних средстава приређивача, потписана и овјерена
од стране одговорног лица у правном лицу, а доказом о праву коришћења терминала сматра се овјерен уговор о закупу
опреме.

(2) Доказом о техничкој исправности терминала као уређаја комбинацијe електронског и механичког склопа на
којима се приређују електронске игре на срећу сматра се потврда правног лица овлашћеног за вршење техничког
прегледа терминала.
(3) Доказом о техничкој исправности терминала који функционише на бази персоналног рачунара из члана 7. овог
правилника сматра се техничка документација о персоналном рачунару издата од произвођача рачунара или изјава
приређивача о испуњености техничких услова, у којој се наводи име произвођача, марка и модел рачунара, овјерена
потписом лица овлашћеног за заступање и печатом приређивача.
Члан 14.
(1) Приређивач је дужан да у свакој играчници или другом објекту гдје се приређује електронска игра на срећу
истакне на видном мјесту посебну ознаку прописану чланом 46. став 3. Закона.
(2) Посебна ознака из става 1. овог члана садржи:
а) број посебне ознаке,
б) назив приређивача,
в) адресу сједишта приређивача,
г) назив и локацију играчнице или другог објекта гдје се приређује електронска игра на срећу,
д) ЈИБ приређивача,
ђ) број, датум издавања и рок 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.
(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 је израђена на заштићеној хартији од 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 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 налази се у Прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 16.
(1) Приређивач је дужан да сваки терминал за приређивање електронских игара на срећу означи посебном
наљепницом коју издаје Управа, уз посебну накнаду од 20 КМ, на период од годину дана.
(2) Посебна наљепница из става 1. овог члана се приликом означавања терминала поставља на кућиште персоналног
рачунара за терминале из члана 3. овог правилника, односно на бочној страни кућишта терминала из члана 4. овог
правилника.
Члан 17.
Приређивачи електронских игара на срећу дужни су ускладити своје пословање и статус са одредбама овог
правилника у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

