На основу члана 73. став 7. 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,
на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИРЕЂИВАЊА КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА НА
СРЕЋУ
Члан 1.
Овим правилником прописују се просторни, технички и информатички услови које
обезбјеђује приређивач кладионичких игара на срећу (у даљем тексту: приређивач) ради
добијања одобрења за приређивање кладионичких игара на срећу, те начин приређивања
кладионичких игара на срећу.
Члан 2.
(1) Сједиште кладионице мора бити опремљено Централним рачунарским системом за
надзор који омогућава повезивање са рачунарским системом Републичке управе за игре на
срећу (у даљем тексту: Управа) у сврху надзора и свакодневног увида у пословање
приређивача.
(2) Чување, регистровање и евидентирање података о примљеним кладионичким
уплатама врши се у Централном рачунарском систему за надзор приређивача из става 1.
овог члана.

Члан 3.
(1)

Уплатно-исплатно мјесто приређивача мора бити опремљено:

а) информационим системом за примање уплата, који је у сталној вези са Централним
рачунарским системом за надзор у сједишту кладионице,
б) металном касом, у којој морају бити одложени сви добитни и поништени листићи
који нису одложени у архиви,
в)

простором за објављивање службених резултата догађаја из кладионичке понуде,

г)

општим правилима клађења изложеним на доступном мјесту за све играче,

д) 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, мора
бити цертификован од овлашћене лабораторије за цертификацију тих врста програма.

Члан 4.
Уплатно-исплатно мјесто може бити и у склопу просторија у којима се приређују игре
на срећу (казина, аутомат клубови, класична томбола, играчнице), с тим да уплатноисплатно мјесто мора задовољити услове из члана 73. став 2. Закона о играма на срећу (у
даљем тексту: Закон) и члана 3. овог правилника.
Члан 5.
Уз захтјев за добијање лиценце, односно одобрења за приређивање кладионичких игара
на срећу, правно лице прилаже Управи:
а)

податке о пословном имену, сједишту правног лица и рјешење о регистрацији,

б)

пословни план правног лица,

в) доказ о власништву, односно праву коришћења пословног простора у којем се
налази сједиште кладионице, односно уплатно-исплатно мјесто кладионице,
г)

општа правила клађења, односно правила игре за свако уплатно-исплатно мјесто,

д)

доказ о испуњености просторних и техничких услова,

ђ)

доказ о праву власништва или праву коришћења опреме за кладионичке игре,

е)

доказ о уплати накнаде у складу са Законом и

ж) доказ Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама.
Члан 6.
(1) Доказом о власништву простора у којем се приређују кладионичке игре на срећу из
члана 5. тачка в) овог правилника сматра се извод из одговарујућих јавних регистара које
о непокретностима воде надлежни органи.
(2) Доказом о праву коришћења простора у којем се приређују кладионичке игре на
срећу из члана 5. тачка в) овог правилника сматра се овјерен уговор о закупу простора.

Члан 7.
(1) Општа правила клађења из члана 5. тачка г) овог правилника садрже:
а)

назив и сједиште приређивача,

б)

опис и вријеме трајања клађења,

в)

услове за учествовање у клађењу,

г)

подручје на којем се клађење приређује,

д)

услове и рокове под којима играч може одустати од извршене уплате,

ђ) минимални износ уплате и максимални износ добитка по једном уплаћеном
листићу за клађење,
е)

поступак у случају отказивања или одгоде догађаја који је предмет понуде клађења,

ж) опис уплатног листића,
з)

начине и рокове за исплату новчаних добитака,

и) услове под којима приређивач одређеним лицима, привремено или стално, може
забранити или ограничити учествовање у клађењу и
ј)

одредбу да је лицима млађим од 18 година забрањено клађење.

(2) Правила клађења из става 1. овог члана доноси приређивач, а примјењују се након
добијања сагласности Управе.
Члан 8.
Доказом о испуњености просторних и техничких услова из члана 5. тачка д) овог
правилника 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 9.
Доказом о власништву опреме из члана 5. тачка ђ) овог правилника сматра се Књига
основних средстава приређивача, потписана и овјерена од стране одговорног лица у
правном лицу, а доказом о праву коришћења опреме сматра се овјерен уговор о закупу
опреме.
Члан 10.
Доказом из члана 5. тачка ж) овог правилника сматра се увјерење Пореске управе
Републике Српске да тај порески обвезник нема доспјелих, а неизмирених пореских
обавеза.
Члан 11.
Приређивач је дужан у свакој кладионици на видном мјесту истаћи посебну ознаку
коју издаје Управа.
(2) Посебна ознака из става 1. овог члана садржи:
(1)

а)

нумерички број посебне ознаке,

б)

назив приређивача,

в)

адресу сједишта приређивача,

г)

назив и локацију уплатно-исплатног мјеста,

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 тт и

и) потпис овлашћеног лица.
(3) Посебна ознака је заштићена холограмском апликацијом промјера 35 тт са
високосигурносном холограмском фолијом, у којој се налази континуирани текст:
"РЕПУБЛИКА СРПСКА", исписан латиницом и ћирилицом.

Члан 12.
Посебна ознака је израђена на заштићеној хартији 80 §/т2, 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) 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.
(1)

Члан 13.
(1) Приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење врши се у
кладионицама, аутомат клубовима, играчницама, казинима, класичној томболи или
угоститељским објектима за које приређивач посједује одобрење Управе.
(2) За приређивање клађења путем терминала за спортско клађење приређивач мора
испунити опште услове за приређивање кладионичких игара на срећу и посебне услове
прописане Законом и овим правилником.

Члан 14.
(1) Клађење путем СМС-а је приређивање кладионичке игре путем СМС-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.

Рачун играча је рачун који је приређивач додијелио играчу приликом склапања
уговора и налази се на Централном рачунарском систему за надзор, а служи му за новчане
трансакције са приређивачем приликом клађења путем СМС-а.
(5) Опрема за клађење путем СМС-а је систем састављен од електронских, електричних
или механичких уређаја и склопова "ћаМ^аге" (у даљем тексту: хардвер) и рачунарске
програмске подршке "зоНжаге" (у даљем тексту: софтвер), преко којих приређивач
приређује клађење путем СМС-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, као
и утврђивање свих неправилности, односно поступака који нису у складу са Законом и
овим правилником.
(4)

Члан 15.
Право приређивања кладионичких игара путем СМС-а на територији Републике Српске
имају правна лица која имају одобрење Управе за приређивање кладионичких игара и
задовољавају опште услове за приређивање клађења, као и услове за приређивање
клађења путем СМС-а прописане Законом и овим правилником.
Члан 16.
Приређивач клађења путем СМС-а мора прибавити посебно одобрење од Управе за
приређивање клађења путем СМС-а.
Члан 17.
Уз захтјев за издавање одобрења из члана 15. овог правилника, приређивач прилаже
доказе из члана 71. став 2. Закона.
(2) Правила игре СМС клађења садрже:
(1)

а)

врсте игара на које се играчи могу кладити путем СМС-а,

б)

начин пријаве и одјаве играча,

в)

начин уплате и исплате добитака,

г)

начин обезбјеђења сигурности датих података играча,

д)

податке о бројевима телефона путем којих се кладионичке игре одвијају и

ђ)

податке о броју уплатних мјеста за примање уплата клађења.
Члан 18.

(1) Приређивач клађења путем СМС-а треба за потребе уплата и исплата добитака да
има отворен рачун у банци са сједиштем у Републици Српској преко којег се одвијају све
трансакције.
(2) Средства из става 1. овог члана морају у сваком тренутку бити једнака или већа од
збира свих износа који се налазе на рачунима играча.

Члан 19.
Клађење путем СМС-а може се одвијати само преко телекомуникационих оператера
који своје сједиште имају на територији Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Члан 20.
Приређивач клађења путем СМС-а плаћа накнаду у складу са чланом 78. став 4. Закона.
Члан 21.
Корисник услуга клађења путем СМС-а може бити само пунољетно лице.
Играчи се региструју на уплатно-исплатним мјестима приређивача.
Приликом регистрације играч даје сљедеће податке:
а)

име и презиме,

б)

адресу пребивалишта,

в)

датум рођења,

г)

корисничко име које ће користити приликом клађење путем СМС-а,

д)

лозинку коју ће користити приликом клађење путем СМС-а,

ђ)

број телефона који ће играч користити за клађење путем СМС-а и

е)

број трансакцијског рачуна на који ће приређивач вршити исплате добитака.

Приређивач је дужан чувати у тајности све податке добијене приликом склапања
уговора са играчем и може их уступити другим лицима само у складу са важећим
законским прописима којима је уређено давање повјерљивих података.
Члан 22.
(1) Идентификација играча је процес којим се провјерава исправност података играча и
потврђује идентитет лица које је склопило уговор са приређивачем кладионичких игара
путем СМС-а.
(2) Приређивачу није дозвољено да прими уплату путем СМС-а прије него што потврди
идентитет регистрованог играча са којим је склопљен уговор.
(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 морају бити објављена и доступна свим играчима.

Члан 23.
Уплате за игре клађења путем СМС-а могу се обављати:
а)

на уплатно-исплатним мјестима приређивача,

б)

дебитном и кредитном картицом, те осталим средствима електронског плаћања и

в)

стандардном банкарском уплатницом (општа уплатница).
Члан 24.

(1) Добитак који играч оствари од игре клађења путем СМС-а приређивач аутоматски
приписује на рачун који му је додијељен приликом регистрације.
Уколико играч захтијева исплату добитка са свог рачуна, приређивач треба да
омогући исплату на сљедећи начин:
(2)

а) на банковни рачун играча и
б) у пословним јединицама приређивача.
(3) На захтјев играча за исплату добитка на банковни рачун играча приређивач је дужан
одговорити у року од три дана.
(4) Ако више од годину дана са рачуна играча који му је додијељен приликом
регистрације није извршена ни једна трансакција, приређивач је дужан новчана средства с
тог рачуна пребацити на банковни рачун играча.

Члан 25.
(1) Сваки

регистровани играч за клађење путем СМС-а може приликом склапања
уговора или накнадно обавијестити приређивача о највишем износу који може уплатити у
току дана или у току неког другог периода, као 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, као 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 колико је стање његовог
рачуна.
Члан 26.
(1) Приређивач треба да именује лице које је задужено за спровођење стандарда заштите
играча, које је одговорно за спровођење, обуку и унапређење стандарда заштите играча.
(2) Приређивач треба играчима да омогући доступним информације о томе гдје могу
добити помоћ у случају настанка проблема прекомјерног играња.

Члан 27.
Посебне ознаке које је издала Управа прије ступања на снагу овог правилника остаће
на снази до истека важења.
Члан 28.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе Правилник о просторним и
техничким условима за приређивање кладионичких игара на срећу ("Службени гласник
Републике Српске", број 17/09), Правилник о просторним и техничким условима и начину
приређивања клађења путем СМС-а ("Службени гласник Републике Српске", број 79/11) и
Правилник о начину чувања, регистровања и евидентирања података о примљеним
кладионичким уплатама ("Службени гласник Републике Српске", број 84/09).
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Српске". Број: 06.05/020-714-1/13

9. априла 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

Прилог 1.

________ , ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ
(презиме и име)

,

(назив правног лица)

(адреса и сједиште правног лица)

(ЈИБ)

ДАЈЕ СЉЕДЕЋУ

ИЗЈАВУ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

ПОД

МАТЕРИЈАЛНОМ,

МОРАЛНОМ

И

КРИВИЧНОМ

ОДГОВОРНОШЋУ

ДА

ИСПУЊАВАМО ПРОСТОРНЕ И ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА НА
СРЕЋУ И ДРУГЕ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ

ЗАКОНОМ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ",

ПРАВИЛНИКОМ

БРОЈ

111/12)

И

О ИГРАМА НА СРЕЋУ

("СЛУЖБЕНИ

ГЛАСНИК

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИРЕЂИВАЊА

КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ, У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У

У

УЛИЦИ

______________ БРОЈ ______________ .

ИЗЈАВЉУЈЕМ

ДА ПРИХВАТАМ ПОСЉЕДИЦЕ УКОЛИКО СЕ У ПОСТУПКУ НАДЗОРА УТВРДИ ДА

НИСУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ .

ИЗЈАВУ ДАО
У

ДАТУМ
(ПРАВНО ЛИЦЕ ЗАСТУПАНО ПО ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ)

