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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 28/94), доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

Проглашавам Закон о играма на срећу, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на
Двадесет другој сједници, одржаној 7. новембра 2012. године, а Вијеће народа 19. новембра 2012. године
констатовало да усвојеним Законом о играма на срећу није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3787/12
27. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИГРАМА НА СРЕЋУ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређују се систем и услови приређивања игара на срећу, наградних и забавних игара,
накнаде за приређивање тих игара, порез на добитке од игара на срећу и забавних игара, као и надзор над
извршавањем обавеза из овог закона, прекршаји и санкције из области игара на срећу.
Члан 2.
На питања која нису прописана одредбама овог закона, а која се односе на поступак који воде Републичка управа за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) и Министарство финансија (у даљем тексту:
Министарство), примјењују се одредбе прописа којим се уређује општи управни поступак.
Члан 3.
(1) Управа је републички орган управе у саставу Министарства и обавља послове републичке управе
из области игара на срећу у складу са овим законом и прописом којим се уређује републичка управа.
(2) Сједиште Управе је у Бањој Луци.
Члан 4.
(1) Играма на срећу, у смислу овог закона, сматрају се игре у којима учесници имају једнаке могућности стицања добитака уз посредну или непосредну уплату одређеног износа, а резултат игре искључиво
или претежно зависи од случаја или неког неизвјесног догађаја у игри.
(2) Наградним играма, у смислу овог закона, сматрају се игре које се приређују ради промоције сопствених производа и услуга за учешће у којима се не тражи посебна уплата, као и игре које се приређују
јавно - путем телекомуникационих система, гдје се од учесника не захтијева одређена уплата за учествовање у наградној игри, посредно - преко телекомуникационих оператера, при чему се ствара могућност
добитака у роби и услугама.
(3) Забавним играма, у смислу овог закона, сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, видеоаутоматима, флиперима и другим сличним апаратима, који се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре у којима се учествује уз наплату за учешће, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте.
(4) Забрањено је организовање игара на срећу које нису уређене овим законом и описане у Каталогу
игара на срећу, а које пружају могућност стицања добитака.
Члан 5.
(1) Игре на срећу разврставају се на:
а) лутријске игре на срећу (у даљем тексту: лутријске игре), у које спадају:
1) лутрија,
2) експрес лутрија,
3) инстант лутрија,
4) ТВ томбола, односно ТВ бинго,
5) класична томбола,
6) лото,
7) кено,

8) спортска прогноза, односно тото,
9) додатне лутријске игре на срећу,
10) фонто,
11) друге сличне игре на срећу са извлачењем;
б) електронске игре на срећу (у даљем тексту: електронске игре), у које спадају:
1) електронска томбола,
2) остале електронске игре на срећу;
в) посебне игре на срећу, у које спадају:
1) игре у казинима,
2) кладионичке игре,
3) игре на срећу на аутоматима,
4) интернет игре на срећу.
(2) Наградне игре разврставају се на:
а) класичне наградне игре и
б) наградне игре које се приређују путем телекомуникационих система.
Члан 6.
(1) Појмови из члана 5. став 1. овог закона имају сљедеће значење:
а) лутријске игре на срећу су игре које се приређују јавним извлачењем и код којих је унапријед одређен фонд добитака;
б) лутрија је игра у којој учесник посједује срећку, коју даје приређивач игре, на којој је, у складу са
правилима игре, унапријед уписан одређени број, а срећка се сматра добитном ако се на јавном извлачењу лутрије, на дан који је унапријед одређен, извуку одређени дијелови броја или цијели број уписан на
срећки;
в) експрес лутрија је игра у којој учесник има срећку издату од приређивача игре на којој су, у складу
са правилима игре, већ уписани врста и износ добитка или одређени број, а који су обезбијеђени у затвореном омоту, а срећка представља добитак ако је на њој назначен добитак, симбол или број који, према
правилима игре, означава добитак;
г) инстант лутрија је игра у којој учесник посједује срећку, коју даје приређивач игре на којој је, у
складу са правилима игре, унапријед уписана врста и износ добитка или одређени број, односно симбол
који је прекривен одговарајућом заштитом, а коју учесник уклања скидањем - гребањем заштите, а срећка се сматра добитном ако су на њој назначени добитак или број, односно симбол који, у складу са правилима, означава добитак;
д) ТВ томбола, односно ТВ бинго је игра на срећу у којој се јавно извлаче бројеви, и то на дан који је
унапријед одређен и у унапријед одређено вријеме, у складу са правилима игре, а посредством ТВ медија;
ђ) класична томбола је игра на срећу у којој учесник има томболску картицу на којој су, у складу са
правилима игре, унапријед уписани бројеви, а учесник је остварио добитак ако су бројеви уписани на
картици извучени у извлачењу које се не преноси посредством средстава јавног информисања;
е) лото, кено и сличне игре су игре у којима учесник попуњавањем листића, који даје приређивач
игре и на којем су (у складу са правилима игре) унапријед уписани бројеви, треба да погоди одређену
групу бројева, прецртавајући их по сопственом избору, а листић се сматра добитним ако бројеви или
неки од њих, који су на листићу прецртани, одговарају бројевима извученим на јавном извлачењу и ако
су испуњени други услови у складу са правилима игре;
ж) тото и спортска прогноза је игра у којој учесник, попуњавањем листића који даје приређивач игре
на којем су означени такмичарски парови, погађа резултат спортске и друге утакмице за сваки такмичарски пар, користећи ознаке предвиђене правилима игре, а листић се сматра добитним ако је учесник погодио све резултате или правилима игре предвиђен број резултата, под условом да су ознаке за резултате
уписане, односно прецртане на талону и купону и ако су испуњени други услови у складу са правилима
игре;
з) фонто и сличне игре путем телефона и сличних медија су игре у којима се учеснику, на његов
позив и путем “Short Message Service” порука (у даљем тексту: СМС), по испуњењу и других услова (ако
су они предвиђени правилима игре), додјељује одређени број или друга јединствена ознака, или је учесник сам бира, а учесник је остварио добитак ако је додијељени број или друга јединствена ознака извучена на извлачењу у складу са правилима игре;
и) електронске игре на срећу су игре које се приређују путем терминала за игру, а код којих се извлачење, односно организовање игре обавља путем електронског или механичког генератора случајности и
резултат се преноси електронски, а фонд добитака не мора бити унапријед одређен;

ј) електронска томбола је игра на срећу код које тикете (срећке) производи играч на терминалу или
аутомату, извлачење обавља централни контролни и информациони систем приређивача, путем електронског или механичког генератора случајности, а резултат се (у складу са правилима игре) електронски преноси на терминале и приказује играчима;
к) остале електронске игре на срећу су све оне игре на срећу које нису посебно уређене овим законом
и спроводе се на електронском основу;
л) посебне игре на срећу су игре у којима учесници играју један против другог или против приређивача и очекују добитак, у зависности од висине свог улога и правила игре;
љ) игре у казинима су игре које играчи играју против казина или један против другога у складу са
међународним правилима, на столовима за игру са:
1) куглицама (на примјер, као што су игре: “rullette”, “boule”, “двадесет три” и сличне игре),
2) коцкицама (на примјер, као што су игре “craps” и сличне игре),
3) картама (на примјер, као што су игре: “baccarat”, “trente-guarante”, “black-jack”, “punto banco”,
“mini-punto banco”, “chemin de fer”, “carriben poker”, “texas holdem poker” и сличне игре);
м) кладионичке игре су игре у којима се учесници, у складу са правилима игре, кладе на резултате
различитих спортских и других догађаја:
1) клађење на резултате појединачних или групних спортских такмичења,
2) клађење на успјех плесних, пјевачких, музичких и сличних такмичења,
3) остала спортска клађења;
н) игре на срећу на аутоматима су игре које се приређују на аутоматима, електронским рулетима и
другим апаратима са вишеструким улогом и добитком (енглески термин који се још користи је “multiplayer”) аутоматима за игре на срећу са вишеструким улогом и добитком (“multiplayer”) сматрају се механички, електронски или слични уређаји на којима играчи уплатом одређеног износа (жетона, кованица
или непосредном уплатом на благајни, односно на аутомату) имају могућност добитка; у случају да на
једном аутомату истовремено може да игра више играча, свако мјесто за игру, у смислу овог закона, сматра се посебним аутоматом;
њ) интернет игре на срећу су посебне игре на срећу, у којима учесник може да учествује путем глобалне интернет мреже (енгл. GIN).
(2) Појмови из члана 5. став 2. овог закона имају сљедеће значење:
а) класичним наградним играма сматрају се игре које се приређују ради промоције сопствених производа и услуга, под условом да се за учешће у наградној игри не тражи посебна уплата,
б) наградним играма које се приређују путем телекомуникационих система сматрају се игре које се
приређују јавно, путем телевизије (на примјер, као што су: квизови, лицитације, контралицитације и
сличне игре), гдје се од учесника захтијева одређена уплата која се врши посредно - преко телекомуникационих оператера, са јасно дефинисаном цијеном позива, односно СМС поруке, која се сматра уплатом
за учествовање у игри.
(3) Игра на срећу, наградна или забавна игра појединачно се наводи и описује у Каталогу игара на
срећу, који доноси директор Управе, уз сагласност министра финансија (у даљем тексту: министар).
Члан 7.
(1) Приређивање игара на срећу је дјелатност од јавног интереса и искључиво право Републике Српске (у даљем тексту: Република), ако овим законом није другачије одређено.
(2) Право приређивања игара на срећу Република преноси на правна лица која су регистрована за
приређивање игара на срећу (у даљем тексту: приређивач).
(3) Право приређивања лутријских игара има Лутрија Републике Српске (у даљем тексту: Лутрија) у
складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега.
(4) Право приређивања посебних игара на срећу у казинима преноси се уговором о концесији, који се
закључује на основу рјешења Владе Републике Српске (у даљем тексту: Влада) са приређивачем који
испуњава услове прописане овим законом.
(5) Право приређивања класичне томболе и интернет игара на срећу преноси се на приређиваче путем
рјешења о одобрењу (у даљем тексту: лиценца), које доноси директор Управе, а које подлијеже ревизији
по истеку рока од пет година од доношења рјешења.
(6) Право приређивања електронских игара, кладионичких игара и игара на срећу путем аутомата
преноси се на приређиваче путем лиценце, коју доноси директор Управе, а која подлијеже ревизији по
истеку рока од десет година од доношења рјешења.
(7) Правно лице којем је дато право приређивања игара на срећу то право не може пренијети на друга
лица.
Члан 8.
(1) Добици од игара на срећу могу бити у новцу, роби, услугама или правима.
(2) Исплату добитака од игара на срећу гарантује приређивач цјелокупном својом имовином.
(3) Република не гарантује за исплату добитака које учесници остваре у играма на срећу.

Члан 9.
(1) За приређивање игара на срећу приређивачи плаћају накнаде које су утврђене овим законом и које
представљају приход буџета Републике Српске.
(2) Расподјела прихода из става 1. овог члана врши се на основу уредбе Владе, којом се уређују критеријуми за утврђивање корисника и начин расподјеле средстава.
(3) Приоритет у финансирању имају пројекти и програми који:
а) се баве социјалном заштитом и хуманитарном дјелатношћу,
б) се баве проблемима и задовољавањем потреба лица са инвалидитетом,
в) се баве културом,
г) се баве ванинституционалним образовањем и васпитањем дјеце и омладине,
д) доприносе развоју спорта,
ђ) доприносе борби против дроге и свих облика зависности и
е) се баве развојем цивилног друштва.
(4) За финансирање организација које се баве дјелатностима из става 3. овог члана издваја се најмање
50% од остварене добити Лутрије, а која припада Акцијском фонду Републике Српске, који је средства
дужан уплатити у буџет Републике Српске.
Члан 10.
(1) Забрањено је:
а) учествовање у иностраним играма на срећу, у случају у којем би се улози плаћали на територији
Републике,
б) прикупљање улога у Републици за учествовање у играма на срећу које се приређују у иностранству,
в) продаја, држање, уступање, издавање, оглашавање и свако друго представљање иностраних срећака и тикета (листића) за игре на срећу на територији Републике,
г) држање средстава за игре на срећу (аутомата, терминала, столова за игре на срећу, бубњева, жетона
и слично) без лиценце, односно одобрења за приређивање игара на срећу у својим регистрованим
пословним јединицама, у којима тим средствима могу имати приступ физичка лица и у којима се може
организовати нека од игара на срећу без одобрења Управе,
д) организовање такмичења у играма на срећу без посједовања лиценце,
ђ) организовање игара код којих учесници уплаћују одређене новчане износе учесницима који су се
прије њих укључили у игру и очекују плаћање одређених новчаних износа од учесника који би се послије
њих укључили у такву игру (новчани ланац и друго), као и примања других уплата и обећање добитака
супротно члану 6. овог закона,
е) организовано приређивање интернет игара на срећу на јавним мјестима (а под тим мјестима се подразумијевају нарочито: угоститељски објекти, сви простори у којима се приређују игре на срећу, пословни простори било које намјене и слични објекти) и постављање персоналних рачунара или уређаја који
имају приступ интернету на јавна мјеста са циљем приређивања и играња интернет игара на срећу,
ж) увезивање терминала за електронске игре и аутомата за игре на срећу у једну мрежу у сврху формирања “jack pota” и
з) коришћење ријечи лутрија, лото, бинго, као и других назива лутријских игара на срећу у називу
игре на срећу која у смислу овог закона не спада у лутријску игру.
(2) Изузетно од одредбе става 1. тачка в) овог члана, дозвољено је да појединац посједује срећке и
тикете (листиће) иностраних игара на срећу ради личног учествовања у игри на срећу, ако су улози уплаћени у иностранству.
Члан 11.
(1) Лицу млађем од 18 година забрањено је учествовање у играма на срећу из члана 5. став 1. овог
закона.
(2) Лицу млађем од 18 година забрањен је улаз у казина, играчнице, просторе у којима се приређује
класична томбола, кладионице и аутомат клубове.
(3) Провјеру чињеница из ст. 1. и 2. овог члана, у случају сумње, врши приређивач увидом у личне
исправе.
(4) Приређивач игара на срећу дужан је на видном мјесту истакнути одредбе из ст. 1. и 2. овог члана у
свим пословним јединицама.
Члан 12.
Приређивачи игара на срећу дужни су у свом пословању поступати у складу са прописима којима се
уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.
Члан 13.
(1) Приређивачи и запослена лица код приређивача дужни су држати у тајности податке о играчима и
њиховом учествовању у игри, укључујући и податке о њиховим добицима и губицима.

(2) Обавеза чувања тајности података из става 1. овог члана није повријеђена у случајевима у којима,
у складу са прописима којима се уређује пореска тајна, не постоји обавеза чувања пореске тајне и у случајевима када је приређивач дужан поступити у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.
(3) Приређивач је дужан, на захтјев играча, издати потврду на његово име о његовим оствареним
добицима, водити евиденцију о издатим потврдама и чувати је пет година након године у којој је потврда
издата.
Члан 14.
Забрањено је објављивати огласе и рекламе у вези са игром на срећу у радијским и телевизијским
програмима намијењеним за дјецу и малољетнике, нити у штампаним медијима намијењеним за дјецу и
малољетнике.
II - ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ИГАРА НА СРЕЋУ
Члан 15.
(1) Приређивање игара на срећу могу обављати правна лица са сједиштем на територији Републике,
чији оснивачи, односно одговорно лице нису осуђивани за кривична дјела, осим за кривична дјела из
области саобраћаја и ако испуњавају услове прописане овим законом.
(2) Приликом додјеле концесије, односно лиценце процјењују се:
а) дјелатност, послови, досадашња пословања и бонитет правног лица,
б) испуњавање пореских и других обавеза од правних лица и њихових власника,
в) засићеност понуде игара на срећу у Републици, односно у појединој јединици локалне самоуправе
и
г) обим приређивања игара на срећу из аспекта допуњавања туристичке понуде.
Члан 16.
(1) За додјелу концесије, односно давање лиценце, правно лице је обавезно посједовати минимални
основни капитал у сљедећим износима за приређивање:
а) класичне томболе - минимално 200.000 КМ,
б) игара на срећу у казину - минимално 2.000.000 КМ,
в) електронских игара на срећу - минимално 50.000 КМ,
г) кладионичких игара - минимално 500.000 КМ,
д) игара на срећу путем аутомата - минимално 500.000 КМ и
ђ) интернет игара на срећу - минимално 1.000.000 КМ.
(2) Ако правно лице, односно приређивач подноси захтјев за добијање лиценце за приређивање више
врста игара на срећу, дужан је имати кумулативни износ минималног основног капитала из става 1. овог
члана за сваку добијену лиценцу.
(3) Правно лице којем је додијељена концесија, односно дата лиценца дужно је да у периоду важења
концесије, односно лиценце одржава износ основног капитала у висини која је прописана у ст. 1. и 2.
овог члана.
Члан 17.
(1) За добијање лиценце плаћа се једнократна накнада за приређивање у сљедећим износима:
а) за класичну томболу - накнада је 50.000 КМ,
б) за електронске игре на срећу у играчници - накнада је 100.000 КМ,
в) за кладионичке игре на срећу - накнада је 100.000 КМ,
г) за игре на срећу на аутоматима - накнада је 100.000 КМ и
д) за интернет игре на срећу - накнада је 200.000 КМ.
(2) Накнаде из става 1. овог члана плаћају се приликом добијања лиценце и не враћају се приређивачу
у случају да приређивач не користи лиценцу.
Члан 18.
(1) Лиценцу из члана 7. ст. 5. и 6. овог закона доноси директор Управе на захтјев приређивача.
(2) Истеком рока из члана 7. ст. 5. и 6. овог закона лиценца се, на захтјев приређивача, може продужити за наредних пет, односно десет година ако су испуњени услови прописани овим законом.
(3) Захтјев из става 2. овог члана подноси се Управи најкасније шест мјесеци прије истека рока на
који је лиценца дата.
(4) За добијање, односно продужење лиценце, приређивач, поред општих, мора испуњавати и законом прописане посебне услове у погледу простора, кадра и опреме.
Члан 19.
Лиценца за приређивање игара на срећу обавезно садржи:

а) пословно име и сједиште правног лица,
б) врсте игара на срећу које се могу приређивати,
в) датум почетка приређивања игара на срећу,
г) период трајања лиценце,
д) одредбе о другим правима и обавезама приређивача игре на срећу и
ђ) висину и врсту плаћања накнаде за додјелу лиценце.
Члан 20.
(1) Лиценца се одузима приређивачу игре на срећу ако:
а) је издата на основу неистинитих података,
б) није почео са приређивањем игара у року одређеном у лиценци,
в) се утврди да је престао или изостао један од услова неопходних за добијање лиценце,
г) не допушта или на други начин спречава надзор прописан овим законом или отежава спровођење
надзора,
д) нетачно приказује остварени промет,
ђ) позајмљује новац играчима,
е) не одржава вриједност основног капитала прописану овим законом.
(2) Лиценца се одузима рјешењем о укидању, које доноси директор Управе, након утврђивања испуњености једног или више услова за одузимање лиценце из става 1. овог члана.
Члан 21.
Приређивач игара на срећу, ималац лиценце из члана 7. ст. 5. и 6. овог закона, приређује игре на срећу у својим регистрованим пословним јединицама на основу посебног рјешења о одобрењу (у даљем тексту: одобрење), које доноси директор Управе у складу са одредбама овог закона и прописа донесених на
основу њега.
Члан 22.
Приређивачи игара на срећу дужни су, у сврху надзора, посједовати одговарајући рачунарски систем
који обезбјеђује похрањивање података о свим елементима приређивања игара на срећу и који има
могућност повезивања са Централним рачунарским системом Управе.
III - ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ

ва.

Члан 23.
(1) Право приређивања лутријских игара, осим класичне томболе, има Лутрија.
(2) Лутрија приређује лутријске игре класичним путем и путем других телекомуникационих средста-

(3) Лутријске игре Лутрија може реализовати у пословној сарадњи и са другим лицима која су регистрована за промет робе и услуга, односно може у оквиру пословне сарадње повјерити дистрибуцију срећака и других средстава за приређивање лутријских игара на срећу тим лицима.
(4) Лутријске игре Лутрија може приређивати у сарадњи са правним лицима која имају право приређивања лутријских игара на срећу у другом ентитету или у другим државама.
(5) Лутрија може бити члан међународних удружења која окупљају приређиваче лутријских игара.
Члан 24.
(1) Ради осигурања исплате добитака играчима и подмирења обавеза, Лутрија је дужна годишње, најкасније до 31. јануара за текућу годину, доставити Управи банкарску гаранцију банке са сједиштем у
Републици или филијале банака из Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: Банка), у
износу од најмање 25% укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање игара на срећу за ту годину.
(2) Управа активира банкарску гаранцију из става 1. овог члана у случају неплаћања обавеза утврђених овим законом, најкасније истеком пет дана од дана када је приређивач био дужан уплатити мјесечни
износ накнаде за приређивање игара на срећу.
Члан 25.
Услови за приређивање поједине лутријске игре утврђују се правилима која доноси Лутрија, за сваку
врсту игре појединачно, по претходно прибављеној сагласности Управе.
Члан 26.
(1) Учесник у лутријској игри је физичко лице које испуњава услове за учествовање у одређеној
лутријској игри (колу или серији), у складу са правилима те лутријске игре.
(2) Учесник у лутријским играма у којима се учествовање у игри доказује посједовањем потврде о
уплати је ималац такве потврде, ако су подаци на потврди о уплати идентични снимљеним на микрофилму, магнетним медијима или ако су регистровани у централном компјутерском систему код приређивача
лутријске игре.

(3) Учесник у лутријским играма - лутрије, инстант и експрес лутрије је ималац неспорне, битно неоштећене срећке коју је издао приређивач лутријске игре.
Члан 27.
(1) Правила лутријске игре обавезно садрже:
а) пословно име и сједиште приређивача,
б) назив органа приређивача који је донио одлуку о приређивању игре, датум и број одлуке,
в) назив, опис и вријеме трајања лутријске игре,
г) услове за учествовање у игри,
д) мјесто у којем се игра приређује, односно подручје на којем се продају срећке,
ђ) појединачну цијену срећке (комбинације) и крајњи рок уплате за учествовање у игри,
е) количину и новчану вриједност емисије срећака,
ж) утврђивање висине фонда и врсте добитака,
з) опис срећке, уплатног листића или потврде о уплати,
и) начин, поступак и контролу извлачења, односно утврђивања добитка,
ј) начин објављивања фонда добитака, поједине вриједности добитака и резултата игре,
к) начин и рок исплате новчаних добитака, односно остваривања добитака друге врсте и
л) поступак у случају отказивања извлачења.
(2) Правила лутријске игре не могу се мијењати након почетка продаје срећака одређеног кола или
серије те лутријске игре.
Члан 28.
Прије почетка одређеног кола или серије лутријске игре приређивач лутријских игара обавезан је да
правила те лутријске игре јавно објави у најмање једном дневном штампаном листу, доступном на територији на којој се срећке продају, а лицима заинтересованим за учествовање у тој лутријској игри да омогући да се на продајним мјестима упознају са правилима игре.
Члан 29.
(1) У лутријским играма у којима се добитне комбинације утврђују извлачењем извлачење је јавно и
мора се обављати пред комисијом, састављеном од најмање три члана, које именује Лутрија.
(2) Прије почетка извлачења, приређивач лутријске игре је дужан да пред комисијом из става 1. овог
члана утврди и објави укупну уплату и број продатих срећака за ту лутријску игру.
Члан 30.
(1) Директор Управе може, на захтјев приређивача, одобрити промјену мјеста или дана извлачења
добитака одређене лутријске игре најдуже за 30 дана од дана када је било утврђено извлачење које се
одлаже.
(2) Промјену мјеста или одгађање дана извлачења добитка приређивач лутријских игара је дужан
објавити на исти начин на који су објављена правила о приређивању те лутријске игре.
(3) Ако се у случају из става 1. овог члана одгоди дан извлачења добитака, приређивач лутријских
игара може да настави продају срећака до дана одређеног за ново извлачење.
(4) Ако се мијења дан извлачења добитака из техничких разлога (нестанак струје, квар на бубњу за
извлачење добитака или други кварови), извлачење се наставља у року од 24 часа, а приређивач лутријских игара је дужан да о томе обавијести Управу.
(5) Приређивање лутријских игара, кола или серије поједине игре за коју је почео да продаје срећке,
односно тикете, приређивач лутријских игара може отказати само уз сагласност Управе и под условом да
уплаћени новац од продаје срећака, односно тикета врати играчима.
Члан 31.
(1) О току извлачења добитака за сваку лутријску игру појединачно води се записник, који потписују
чланови комисије.
(2) Записник из става 1. овог члана обавезно садржи: мјесто, вријеме и начин извлачења добитака,
број продатих срећака, листића и картица и број непродатих срећака, листића и картица, односно укупну
уплату у том колу или серији, извучене добитне комбинације и могуће примједбе учесника у игри.
(3) Записник о току извлачења приређивач лутријских игара доставља Управи најкасније у року од
седам дана од дана објављивања резултата извлачења.
Члан 32.
Коначне извјештаје о резултатима извлачења и износу добитака приређивач лутријске игре је дужан
да објави на продајним мјестима и у дневном штампаном листу у којем је објавио правила лутријске игре
најкасније у року од седам дана од дана извлачења.

Члан 33.
(1) Фонд добитака у лутријским играма износи најмање 50% од примљених уплата за учествовање у
тој игри.
(2) Износ фонда добитака у појединој лутријској игри из става 1. овог члана по поједином колу или
серији те лутријске игре обавезан је да објави прије извлачења добитака.
(3) Фонд добитака из става 1. овог члана враћа се као добитак играчима.
Члан 34.
(1) Исплата новчаног добитка, односно преузимање робних и других добитака у лутријским играма
обавља се у року одређеном правилима лутријске игре, који не може бити дужи од 60 дана од објављивања коначног извјештаја о резултатима те игре.
(2) Након истека рока из става 1. овог члана, комисија утврђује који добици у том колу или серији
нису били исплаћени, односно преузети, која је њихова вриједност и о томе саставља записник, који потписују чланови комисије.
(3) Ако добитник у лутријским играма не затражи добитак од приређивача лутријске игре у року из
става 1. овог члана, износ тог добитка преноси се у сљедећа кола, серију, за добитке у другим играма или
се користи за повећање фонда добитака.
(4) Записник из става 2. овог члана доставља се Управи најкасније у року од седам дана од истека
рока за исплату, односно подјелу добитака.
Члан 35.
(1) За приређивање лутријских игара плаћа се накнада у износу од 5% на основицу коју чини укупна
вриједност свих продатих срећака, тикета, листића и картица.
(2) Накнаду из става 1. овог члана приређивач је дужан пријавити Управи и платити до 15. у мјесецу
за претходни мјесец.
IV - КЛАСИЧНА ТОМБОЛА
Члан 36.
(1) Лиценца за приређивање класичне томболе из члана 7. став 5. овог закона даје се правном лицу
које, поред услова из члана 16. став 1. тачка а) и члана 17. став 1. тачка а) овог закона, испуњава и посебне услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Уз захтјев за издавање лиценце из става 1. овог члана, правно лице дужно је доставити:
а) податке о пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији,
в) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се приређује класична томбола,
г) доказ о праву власништва или праву коришћења опреме за приређивање класичне томболе,
д) доказ да се против овлашћених лица не води кривични поступак,
ђ) правила игре,
е) доказ о уплати накнаде из члана 17. тачка а) овог закона и
ж) доказ Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа) о измиреним пореским
обавезама.
(3) Правила игре објављују се јавно и доступна су сваком играчу у свим пословним јединицама у
којима се приређује класична томбола.
Члан 37.
(1) Одобрење за приређивање класичне томболе из члана 21. овог закона даје се правном лицу које
посједује лиценцу из члана 36. овог закона за сваку пословну јединицу, односно свако мјесто приређивања класичне томболе и које испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним
на основу њега.
(2) Уз захтјев за издавање одобрења из става 1. овог члана, приређивач је дужан доставити:
а) правила игре,
б) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се приређује класична томбола и
в) доказ о испуњености просторних и техничких услова за приређивање класичне томболе у том
пословном простору.
Члан 38.
(1) Класична томбола може се приређивати само у посебно уређеним просторијама, прилагођеним за
приређивање ове врсте игара, које су власништво приређивача или за које приређивач има право коришћења.
(2) Класична томбола може се приређивати искључиво путем томболских картица, које је евидентирала и одобрила Управа и по цијени која је утврђена подзаконским актом Управе.

(3) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач класичне томболе дужан је годишње, најкасније до 31. јануара, у периоду
трајања лиценце, доставити банкарску гаранцију од Банке, у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање игре на срећу у складу са овим законом.
(4) Управа ће активирати банкарску гаранцију из става 3. овог члана у случају неплаћања обавеза из
овог закона, најкасније истеком пет дана од дана када је приређивач класичне томболе био дужан уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
(5) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује просторне и техничке услове за приређивање класичне томболе, те начин евидентирања и цијену томболских картица.
???
Члан 39.
(1) За приређивање класичне томболе приређивач плаћа накнаду у износу од 5% на основицу коју
чини укупна вриједност продатих томболских картица.
(2) Накнаду из става 1. овог члана приређивач је дужан пријавити Управи и платити до 15. у мјесецу
за претходни мјесец.
Члан 40.
(1) Непрофитне организације са сједиштем на територији Републике могу једном годишње приређивати класичну томболу ради прикупљања средстава за остваривање својих програмских циљева.
(2) Класична томбола из става 1. овог члана може се приређивати након претходно прибављеног рјешења којим се одобрава приређивање ове томболе, а које доноси директор Управе.
(3) Томболске картице за игру из става 2. овог члана могу се продавати најдуже 30 дана од дана
достављања рјешења приређивачу.
(4) Укупна вриједност издатих томболских картица у случају из става 1. овог члана не може бити
већа од 80.000 КМ.
Члан 41.
Уз захтјев за добијање рјешења о одобрењу, приређивач из члана 40. став 1. овог закона дужан је да
приложи:
а) рјешење о регистрацији,
б) правила игре на срећу и
в) план игре, који треба да садржи најмањи број томболских картица које приређивач треба да прода
да би се осигурала исплата добитака и плаћање обавеза.
Члан 42.
(1) Приређивач из члана 40. став 1. овог закона дужан је да у корист буџета Републике Српске уплати
накнаду у износу од 5% од укупне уплате у тој игри.
(2) Накнада из става 1. овог члана плаћа се у року од седам дана од дана објављивања извлачења
добитака, до када је приређивач из члана 40. став 1. овог закона дужан да Управи достави и извјештај о
коначном обрачуну и доказ о уплати.
V - ЕЛЕКТРОНСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ
Члан 43.
(1) Лиценца за приређивање електронских игара на срећу у играчницама из члана 7. став 6. овог закона даје се правном лицу које, поред услова из члана 16. став 1. тачка в) и члана 17. став 1. тачка б) овог
закона, испуњава и посебне услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Уз захтјев за додјелу лиценце из става 1. овог члана, правно лице дужно је да приложи и:
а) податке о пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији,
в) пословни план,
г) доказе о власништву или праву коришћења и о величини простора у којем ће се приређивати електронске игре, односно играчнице, ако их посједује у тренутку подношења захтјева,
д) доказ о уплати накнаде из члана 17. тачка б) овог закона,
ђ) доказ о власништву или о праву коришћења уређаја за игре на срећу и цјелокупне опреме за игре
на срећу,
е) податке о лицима која воде послове и доказ о њиховом стручном образовању и оспособљености за
обављање послова у играчници,
ж) правила игре за сваку врсту игре која се приређује и услове учествовања у игри,
з) доказ да се против оснивача или одговорних лица не води кривични поступак,
и) доказ о испуњености просторних и техничких услова и
ј) доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама.

(3) Подносилац захтјева за добијање лиценце прилаже доказе из става 2. тачка г) овог члана за прво
отварање играчнице најкасније у року од 45 дана од дана издавања лиценце.
(4) У случају да подносилац захтјева за добијање лиценце не поступи у року из става 3. овог члана,
директор Управе поништава издату лиценцу.
Члан 44.
(1) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач електронских игара дужан је годишње, најкасније до 31. јануара, у периоду
трајања лиценце доставити Управи банкарску гаранцију од Банке, у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање тих игара у складу са овим законом.
(2) Управа ће активирати банкарску гаранцију из става 1. овог члана у случају неплаћања обавеза из
овог закона, најкасније истеком пет дана од дана када је приређивач електронских игара био дужан уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
Члан 45.
(1) Одобрење за приређивање електронских игара из члана 21. овог закона даје се правном лицу које
посједује лиценцу из члана 43. став 1. и члана 46. став 1. овог закона за сваку пословну јединицу и које
испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Уз захтјев за издавање посебног одобрења из става 1. овог члана, приређивач електронских игара
дужан је доставити и:
а) правила игре,
б) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се приређују електронске игре у случају када се електронске игре приређују у играчници,
в) доказ о испуњености просторних и техничких услова за приређивање електронских игара у том
пословном простору и
г) доказ о праву власништва или коришћења и техничкој исправности терминала на којима се приређују електронске игре.
(3) Приређивач електронских игара дужан је правила те игре објавити у свакој просторији у којој се
приређују електронске игре.
Члан 46.
(1) Лиценцу за приређивање електронских игара у другим објектима, поред испуњености услова из
члана 16. став 1. тачка в) овог закона, може добити приређивач који посједује лиценцу за приређивање
класичне томболе, концесију за приређивање игара на срећу у казину, лиценцу за приређивање кладионичких игара на срећу или лиценцу за приређивање игара на срећу путем аутомата.
(2) Уз захтјев за издавање посебног одобрења из става 1. овог члана, приређивач електронских игара
дужан је доставити и:
а) правила игре,
б) доказ о основном капиталу из члана 16. став 1. тачка в) овог закона,
в) доказ о праву власништва или коришћења и техничкој исправности терминала на којима се приређују електронске игре.
(3) Управа, уз лиценцу и одобрење из става 1. овог члана и чл. 43. и 45. овог закона, даје и посебну
ознаку, која садржи податке о: приређивачу, локацији, року важења и серијском броју, а коју је приређивач електронских игара дужан истаћи у оригиналном документу, на видно мјесто у просторији у којој се
приређују електронске игре на срећу.
Члан 47.
(1) Електронске игре приређују се путем терминала, који морају испуњавати услове техничке исправности у складу са овим законом и прописима донесеним на основу њега.
(2) Приређивач електронских игара обавезан је да сваки терминал за приређивање електронских игара означи посебном наљепницом коју даје Управа, уз посебну накнаду од 20 КМ, на период од годину
дана.
(3) Приређивач електронских игара дужан је да пријави Управи, најкасније седам дана прије, свако
стављање у употребу, повлачење из употребе и премјештање терминала, а ова обавеза не односи се на
техничке кварове и сервис.
(4) Приређивач електронских игара дужан је да за сваки нови терминал који ставља у употребу достави Управи:
а) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се налази,
б) доказ о власништву или праву коришћења терминала и
в) потврду о техничком прегледу.
(5) Терминали су повезани у једну електронски контролисану мрежу, а резултат игре формира се
помоћу генератора случајности на једном централном серверу.
(6) Играчнице које су прикључене на централни сервер морају бити у могућности да помоћу супсервера меморишу резултате извлачења.

(7) Приређивач има централни контролни и информациони систем који омогућавају повезивање са
информационим системом Управе и овај надзор омогућава централно умрежавање свих терминала једног
приређивача.
(8) Резултати извлачења који се односе на одређене игре стоје у исто вријеме на располагању свим
играчима који учествују у игри на терминалима.
Члан 48.
(1) Учесници у електронским играма су физичка лица која испуњавају услове за учествовање у овим
играма на срећу у складу са правилима поједине игре.
(2) Право на учешће у електронским играма стиче се уплатом улога за игру на терминалу или на благајни приређивача.
Члан 49.
(1) Електронске игре могу се приређивати у посебно уређеним просторијама - играчницама, односно
мјестима за приређивање класичне томболе, казину, кладионици или аутомат клубу.
(2) Једна играчница има најмање десет терминала, а укупна површина може бити најмање 30 м².
(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако се електронске игре приређују на основу лиценце из члана 46.
став 1. овог закона, приређивач може поставити највише пет терминала у свако од мјеста за приређивање
које посједује одобрење за приређивање електронских игара на срећу.
(4) Приређивач електронске игре дужан је на видљивом мјесту истакнути правила игре.
(5) Играчница има благајну и одвојен и заштићен простор за чување новца и других вриједности.
(6) Играчница може имати мјењачницу и одвојен простор за пружање угоститељских услуга у којем
се послужују пића и напици, као и одвојен угоститељски објекат у којем се припремају и послужују јела.
(7) Радно вријеме играчнице износи 18 часова дневно, независно од тога да ли је тај дан законом и
другим прописима одређен као нерадни дан.
(8) Приређивач електронских игара обавезан је да обезбиједи у играчници непрекидни видео-надзор
са снимањем.
(9) Приређивач електронских игара обавезан је да чува документацију о снимању најмање 15 дана, а
на захтјев Управе и дуже.
(10) Подаци из документације из става 9. овог члана представљају пословну тајну.
(11) Приређивач електронских игара обавезан је да осигура личну заштиту играчима и посјетиоцима.
(12) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује просторне и техничке услове за играчнице, те услове и начин приређивања електронских игара на срећу.
Члан 50.
За стављање у употребу терминала за приређивање електронских игара примјењују се технички услови прописани овим законом за приређивање игара на срећу на аутоматима.
Члан 51.
(1) За приређивање електронских игара у играчници приређивач је дужан пријавити Управи и платити накнаду од 100 КМ мјесечно, по терминалу, до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
(2) За приређивање електронских игара на основу лиценце из члана 46. став 1. овог закона, приређивач је дужан пријавити Управи и платити накнаду од 200 КМ мјесечно по терминалу, до 15. у мјесецу за
претходни мјесец.
VI - ИГРЕ НА СРЕЋУ У КАЗИНУ
Члан 52.
(1) У казинима се могу приређивати игре на срећу из члана 5. став 1. тачка б) и тачка в) подт. 1), 2) и
3) овог закона.
(2) Одлуку о динамици додјеле концесија за приређивање игара на срећу путем казина и број концесија доноси Влада на приједлог Министарства.
Члан 53.
За додјелу концесије за приређивање игара на срећу у казину примјењују се одредбе прописа којим се
уређује област концесија и овог закона.
Члан 54.
(1) За додјелу концесије приређивач игара на срећу у казину је обавезан да испуни, поред општих
услова из члана 16. став 1. тачка б) овог закона, и посебне услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач игара на срећу у казину дужан је у периоду трајања концесије, годишње, најкасније до 31. јануара, доставити Управи банкарску гаранцију од Банке, у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање тих игара у складу са овим законом.

(3) Управа ће активирати банкарску гаранцију из става 2. овог члана у случају неплаћања обавеза из
овог закона, најкасније истеком пет дана од дана када је приређивач игара на срећу у казину био дужан
уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
(4) Концесионар је дужан дневно у благајни казина имати ризико-депозит од најмање 50.000 КМ.
(5) Једнократна концесиона накнада за приређивање игара на срећу у казину износи најмање 500.000
КМ и плаћа се приликом закључења уговора о концесији.
Члан 55.
(1) Поступак додјеле концесије за приређивање игара на срећу из члана 7. став 4. овог закона покреће
се јавним позивом, који се расписује у најмање једном штампаном дневном листу, доступном на цијелој
територији Републике.
(2) Позив из става 1. овог члана расписује и поступак спроводи Министарство ради закључивања уговора о концесији.
(3) Рјешење о додјели концесије, након спроведеног поступка, на приједлог Министарства, доноси
Влада.
(4) На основу рјешења из става 3. овог члана, уговор о концесији закључује Министарство.
(5) Концесија се не може пренијети.
(6) Концесија се додјељује на период од десет година са правом продужења за наредних десет година.
(7) Поступак продужења концесионог уговора врши се у складу са одредбама овог закона и прописа
којим се уређује област концесија.
(8) Уговор о концесији може се отказати, а отказни рок траје 90 дана.
Члан 56.
Уз пријаву на јавни позив за додјелу концесије за приређивање игара на срећу у казинима, правно
лице дужно је да приложи и:
а) податке o пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији правног лица,
в) пословни план правног лица,
г) доказе о власништву или праву коришћења и о величини простора у којем ће се приређивати игре
на срећу, ако их посједује у тренутку подношења захтјева, односно идејни пројекат објекта, чија изградња треба да почне и да се заврши најкасније двије године након добијања концесије,
д) навођење врсте и обима игара,
ђ) правила за сваку врсту игре која ће се приређивати, услове за учествовање у игри, висина улога у
игри, цијену жетона или кредитног поена у игри на аутоматима, с описом начина евидентирања у тоталрегистру аутомата и крајњи рок наплате за учествовање у игри,
е) податке о лицима која воде послове и доказ о њиховом стручном образовању и оспособљености за
обављање послова у казину,
ж) правила казина,
з) податке о врсти и броју апарата за игре и помагала за игру, са детаљним подацима за њихову идентификацију,
и) доказ да се против овлашћених лица и оснивача не води кривични поступак,
ј) доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама,
к) доказ о ранијем искуству, препоруке и одобрења која је посједовао,
л) изјаву приређивача да му раније није било одузето одобрење у земљи или у иностранству и да није
осуђен за кривично дјело утаје пореза,
љ) доказ о пореским обавезама власника и лица повезаних са власничком и менаџерском структуром,
уколико је правно лице нови правни субјекат и
м) приједлог концесионе накнаде.
Члан 57.
Уговор о концесији, поред елемената утврђених прописом којим се уређује област концесија, обавезно садржи и:
а) врсту игара на срећу које се могу приређивати,
б) датум почињања приређивања игара на срећу,
в) трајање концесије и услове за њено одузимање,
г) висину и начин плаћања концесионе накнаде,
д) начин спровођења надзора и
ђ) одредбе о другим правима и обавезама уговорних страна.
Члан 58.
Уговор о концесији раскинуће се ако:
а) је концесија додијељена на основу неистинитих података,

б) концесионар није почео да ради у року утврђеном у уговору као почетак пословања,
в) је концесионар прекинуо рад супротно одредбама овог закона,
г) концесионар више не испуњава прописане техничке, информатичке и остале услове,
д) концесионар крши правила игара на срећу,
ђ) концесионар не плаћа обавезе утврђене овим законом или не исплаћује добитке играчима,
е) концесионар не допушта или на други начин спречава надзор прописан овим законом или отежава
спровођење надзора,
ж) концесионар нетачно приказује остварени промет,
з) концесионар позајмљује новац играчима,
и) надлежни орган сазна за чињенице и околности које су постојале у моменту подношења захтјева
које према одредбама овог закона представљају препреку за додјелу концесије и
ј) концесионар крши и друге одредбе уговора о концесији.
Члан 59.
Концесионар је дужан да, без одлагања, обавијести Управу о промјени податка или околности које се
односе на:
а) чланове управе приређивача,
б) друга лица овлашћена за заступање и вођење послова концесионара,
в) идентитет лица које учествује у основном капиталу у правном лицу и
г) друге околности битне за пословање и рад концесионара.
Члан 60.
(1) Директор Управе може концесионару, на његов захтјев, одобрити пресељење казина на нову локацију.
(2) Захтјев из става 1. овог члана садржи:
а) доказ о испуњавању просторних и техничких услова за приређивање игара на срећу у казину,
б) образложење разлога и рока пресељења и
в) доказ о власништву или праву коришћења простора у који се тражи пресељење.
(3) Концесионар је дужан да на новој локацији почне да ради у року од шест мјесеци од дана добијања одобрења за пресељење.
(4) Вријеме за пресељење не урачунава се у период трајања концесије.
Члан 61.
(1) Концесионар може приређивати искључиво игре на срећу у обиму и врстама утврђеним у концесији.
(2) За сваки додатни уређај за игру, који није предвиђен додијељеном концесијом, концесионар је
дужан прибавити одобрење на начин прописан овим законом и законом којим се уређује област концесија.
Члан 62.
(1) За приређивање игара на срећу у казинима плаћа се концесиона накнада која се састоји од фиксног и варијабилног дијела.
(2) Годишња фиксна накнада по једном казину износи 100.000 КМ и концесионар је дужан накнаду
пријавити Управи и платити до 31. марта текуће године за претходну.
(3) Варијабилна накнада за приређивање игара на срећу у казинима плаћа се мјесечно на приходе од
игара на срећу (за сваку игру посебно) и износи 10% од утврђене основице коју представља збир дневних
обрачуна за поједину врсту игре у казину (кумулативно) и за поједини аутомат за игре на срећу или терминал за електронске игре.
(4) Накнаду из става 3. овог члана концесионар је дужан пријавити Управи и платити до 15. у мјесецу
за претходни мјесец.
(5) Концесионар је дужан да на прописаним обрасцима води податке о дневним обрачунима по поједином столу за игре на срећу, помоћу којих је израђена мјесечна основица за обрачун и плаћање накнаде
из става 3. овог члана.
(6) Концесионар Управи мјесечно подноси извјештаје остварених прихода по врстама игара.
(7) Податке из евиденције, заједно са коначним мјесечним обрачуном и копијом доказа о уплати
накнаде, концесионар доставља Управи до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 63.
(1) Столови за игре на срећу у казину означавају се посебном наљепницом коју даје Управа, уз накнаду од 20 КМ, на период од годину дана.
(2) Вриједност промотивних жетона у играма на срећу у казину не може бити већа од вриједности
најнижег износа жетона прописаног правилима игре казина, с тим да укупна вриједност промотивних
жетона не може бити већа од 2% од мјесечног прихода казина.

(3) Промотивне наградне игре у казину су робне и новчане премије које не могу бити веће од 5% од
мјесечног прихода казина.
Члан 64.
(1) Казино је обавезно уређен тако да простори за игру, као и простори за госте и особље казина у
вези са игром буду просторна цјелина најмање површине од 500 м², с тим да казино не може имати мање
од пет столова за игре с куглицама, коцкама или картама.
(2) Ако се казино налази у хотелу, хотел мора бити категорисан са најмање три звјездице.
(3) Радно вријеме казина износи 24 часа дневно, независно од тога да ли је тај дан законом и другим
прописима одређен као нерадни дан.
(4) Министар доноси правилник о начину обрачунавања основице из члана 62. став 3. овог закона и
начину евидентирања обрачуна основице, као и о просторним и техничким условима за казино.
Члан 65.
(1) Уплате и исплате у казинима врше се у конвертибилним маркама или у страној валути ако је такав
начин плаћања предвиђен уговором о концесији.
(2) Казино обавезно има благајну, као и одвојен и заштићен простор за чување новца и других вриједности.
(3) Казино обавезно има мјењачницу и простор за пружање угоститељских услуга у којем се послужују пића и напици, а може имати и угоститељски објекат у којем се припремају и послужују јела.
(4) Концесионар је дужан осигурати непрекидни аудио-видео надзор у казину са снимањем које обезбјеђује непрекидан и непосредан надзор.
(5) Концесионар је дужан да документацију о непрекидном снимању чува 30 дана или на захтјев
Управе и дуже.
(6) Подаци из документације из става 5. овог члана представљају пословну тајну, а концесионар их
може саопштити другим лицима у складу са законом.
(7) Концесионар је дужан надзирати играче и посјетиоце да би се игра могла одвијати у складу са
одредбама овог закона.
(8) Концесионар је дужан осигурати личну заштиту играчима и посјетиоцима.
Члан 66.
(1) Правила игара на срећу за сваку врсту игре доноси концесионар, а примјењују се по претходно
прибављеној сагласности Управе.
(2) Правила игара на срећу састављају се на једном од језика у службеној употреби у Републици и
преводе се на енглески језик.
(3) У току трајања игре на срећу коју су играчи почели након уплате забрањено је мијењати износ за
учествовање у тој игри на срећу.
(4) Концесионар је дужан да објави правила и учини их доступним посјетиоцима.
(5) Правила казина садрже:
а) врсте посебних игара на срећу које се приређују у казину,
б) услове за улазак у казино (доказ о идентитету и контрола посјетилаца),
в) услове када је појединим играчима забрањен приступ у казино или учешће у играма на срећу и
г) радно вријеме казина.
Члан 67.
Играчима који у току игре на срећу прекрше правила игре концесионар може забранити даље учествовање у играма и присуство у казину.
Члан 68.
(1) Униформисаним лицима дозвољен је улаз у казино само ради обављања службених послова.
(2) У казину није допуштено уношење техничких помагала прикладних за прибављање предности у
игри.
(3) Приређивач је дужан да обезбиједи надзор уласка и изласка у казино, са евидентирањем посјетилаца и непрекидан аудио-видео надзор, односно контролу рецепције казина са снимањем улаза и излаза у
казино.
(4) Управа казина може одређеним лицима, на основу процјене, привремено забранити или ограничити учествовање у играма на срећу у казину.
Члан 69.
(1) Запослени у казину који непосредно учествују у приређивању игара на срећу морају бити стручно
оспособљени за рад у казину.
(2) Запосленима у казинима забрањено је учешће у играма у улози играча у казину у којем су у радном односу.

(3) Запослени у казину дужни су да као пословну тајну чувају податке о играчима до којих су дошли
при обављању свог посла.
(4) Запосленима у казину забрањено је да од играча узимају провизију, поклоне или услуге било које
врсте и није им дозвољено да новчано помажу играче.
(5) Допуштено је да играчи дају напојницу за особље казина, која се ставља у посебне кутије предвиђене за ту намјену.
(6) Са напојницама се поступа у складу са правилима казина, која доноси концесионар.
(7) Од подјеле напојница изузети су чланови управе казина и запослени на руководећим мјестима.
VII - КЛАДИОНИЧКЕ ИГРЕ
Члан 70.
(1) Лиценца за приређивање кладионичких игара из члана 7. став 6. овог закона може се дати правном лицу које, поред општих услова из члана 16. став 1. тачка г) и члана 17. став 1. тачка в) овог закона,
испуњава и посебне услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Уз захтјев за издавање лиценце за приређивање кладионичких игара, правно лице дужно је да приложи и:
а) податке о пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији,
в) пословни план правног лица,
г) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се налази сједиште кладионице,
д) општа правила клађења,
ђ) доказ о испуњености просторних и техничких услова,
е) доказ о праву власништва или праву коришћења опреме за кладионичке игре,
ж) доказ о уплати накнаде из члана 17. тачка в) овог закона и
з) доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама.
(3) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач кладионичких игара на срећу дужан је годишње, најкасније до 31. јануара, у
периоду трајања лиценце, Управи доставити банкарску гаранцију од Банке, у износу од 25% од укупних
планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање тих игара у складу са овим законом.
(4) Управа ће активирати банкарску гаранцију из става 3. овог члана у случају неплаћања обавеза
утврђених овим законом, најкасније по истеку пет дана од дана када је приређивач кладионичких игара
био дужан уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
Члан 71.
(1) Одобрење за приређивање кладионичких игара на срећу из члана 21. овог закона даје се приређивачу који посједује лиценцу из члана 70. став 1. овог закона за сваку пословну јединицу, односно кладионицу и који испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Уз захтјев за давање посебног одобрења из става 1. овог члана, приређивач кладионичких игара
дужан је да приложи и:
а) правила игре,
б) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се приређују кладионичке игре,
в) доказ о испуњености просторних и техничких услова за приређивање кладионичких игара у простору и
г) доказ о праву власништва или коришћења опреме за ту кладионицу.
(3) Управа, уз лиценцу и одобрење из чл. 70. и 71. овог закона, даје и посебну ознаку, која садржи
податке о: приређивачу, локацији, року важења и серијском броју, а коју је приређивач у оригиналном
документу дужан истаћи на видном мјесту у свакој кладионици.
Члан 72.
Уплате у кладионичким играма на срећу врше се код приређивача на уплатно-исплатним мјестима
кладионица, путем терминала за клађење и путем СМС-а.
Члан 73.
(1) Кладионичке игре приређују се у посебним пословним просторијама (кладионицама).
(2) Пословни простор кладионице не може бити мањи од 20 м².
(3) Опис клађења и услове за учествовање у клађењу приређивач је дужан да пропише правилима
клађења.
(4) Правила клађења морају бити истакнута на уплатном мјесту кладионице.
(5) Радно вријеме кладионице може трајати од седам часова до 23 часа дневно, независно од тога да
ли је дан када кладионица ради, законом или другим прописом, одређен као нерадни дан.
(6) Одредбе члана 68. ст. 1. и 2. овог закона сходно се примјењују и на кладионице.

(7) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује просторне, техничке и информатичке услове и начин приређивања кладионичких игара на срећу.
Члан 74.
Забрањено је приређивање клађења на територији Републике:
а) која се односе на резултате општих и локалних избора и
б) приређивачу клађења који је власник или сувласник неког спортског клуба на догађаје у тој врсти
спорта и рангу такмичења.
Члан 75.
(1) За приређивање кладионичких игара плаћа се накнада у висини од 1.000 КМ мјесечно, по кладионици.
(2) Накнаду из става 1. овог члана приређивач је дужан пријавити Управи и платити до 15. у мјесецу
за претходни мјесец.
Члан 76.
(1) Чување, регистровање и евидентирање података о примљеним кладионичким уплатама врши се у
Централном рачунарском систему приређивача, који је конструисан тако да омогућава повезивање са
рачунарским системом Управе у сврху надзора, а програм за игру је цертификован од овлашћене лабораторије за цертификацију.
(2) Приређивач је дужан чувати све добитне тикете неоштећене, са серијским бројем, најмање три
године од дана издавања тикета.
Члан 77.
(1) Терминали за спортско клађење представљају посебну врсту кладионица преко којих се приређују
кладионичке игре.
(2) Приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење врши се у кладионицама,
аутомат клубовима, играчницама, казинима или у угоститељским објектима, с тим да површина простора
за постављање једног терминала не може бити мања од 2 м².
(3) На услове и поступак добијања одобрења за приређивање кладионичких игара путем терминала за
спортско клађење сходно се примјењују одредбе члана 71. овог закона.
(4) Терминали су обавезно повезани са Централним рачунарским системом приређивача из члана 76.
став 1. овог закона, гдје се евидентира свака уплата извршена ради учествовања у игри.
(5) Терминал је опремљен са уређајем за примање новчаница (користи се и енглески термин: “bill
acceptor”), штампачем (енгл. “ticket printer”) и механичким бројчаницима.
(6) Терминали за спортско клађење имају посебну наљепницу за означавање, коју даје Управа, уз
накнаду од 20 КМ, на период од годину дана.
(7) За приређивање кладионичких игара путем терминала за спортско клађење приређивач је дужан
пријавити Управи и платити мјесечну накнаду у износу од 1.000 КМ по терминалу до 15. у мјесецу за
претходни мјесец.
Члан 78.
(1) Клађење путем СМС-а је посебна врста клађења код које играч може одиграти игру самостално,
кроз интеракцију са системом без непосредног присуства приређивача.
(2) Клађење путем СМС-а може се приређивати у кладионици на основу одобрења које је приређивач
дужан прибавити у складу са чланом 71. овог закона.
(3) Одобрење из става 2. овог члана сматра се засебним уплатно-исплатним мјестом.
(4) За приређивање клађења путем СМС-а, приређивач плаћа мјесечну накнаду у износу од 1.000 КМ
до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 79.
(1) Изузетно од члана 74. тачка б) овог закона, непрофитна организација која организује спортска
такмичења може да, у просторима стадиона или дворане у којима се одржава такмичење, једном годишње приреди клађење у вези са тим такмичењем.
(2) Клађење из става 1. овог члана може се приредити искључиво на основу одобрења Управе.
(3) Уз захтјев за издавање одобрења, приређивач прилаже и:
а) статут организације,
б) одлуку и сврху организовања клађења,
в) правила игре и
г) вријеме приређивања игре.
(4) Приређивач кладионичких игара дужан је да у корист буџета Републике уплати накнаду за приређивање клађења у износу од 5% од обрачунате основице, која се састоји од укупног износа примљених
уплата умањеног за вриједност исплата.

VIII - ИГРЕ НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА
Члан 80.
(1) Лиценца за приређивање игара на срећу на аутоматима из члана 7. став 6. овог закона може се
дати правном лицу које, поред општих услова из члана 16. став 1. тачка д) и члана 17. став 1. тачка г)
овог закона, испуњава и посебне услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на
основу њега.
(2) Уз захтјев за издавање лиценце за приређивање игара на срећу на аутоматима, правно лице дужно
је да приложи и:
а) податке о пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији,
в) доказ о уплати накнаде из члана 17. тачка г) овог закона,
г) општа правила игара и
д) доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама.
(3) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач игара на срећу на аутоматима дужан је годишње, најкасније до 31. јануара, у
периоду трајања лиценце, Управи доставити банкарску гаранцију од Банке, у износу од 25% од укупних
планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање тих игара утврђених овим законом.
(4) Управа активира банкарску гаранцију из става 3. овог члана у случају неплаћања обавеза утврђених овим законом, најкасније по истеку пет дана од дана када је приређивач игара на срећу на аутоматима био дужан уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
(5) Приређивач игара на срећу на аутоматима дужан је свакодневно обезбиједити ризико-депозит у
благајни од најмање 100 КМ по аутомату.
Члан 81.
(1) Одобрење за приређивање игара на срећу на аутоматима из члана 21. овог закона даје се правном
лицу које посједује лиценцу из члана 80. овог закона за сваку пословну јединицу, односно аутомат клуб и
које испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.
(2) Уз захтјев за издавање посебног одобрења из става 1. овог члана, правно лице дужно је да приложи и:
а) доказ о власништву или праву коришћења аутомата који се стављају у употребу у тај аутомат клуб,
б) доказе о испуњености просторних и техничких услова за тај аутомат клуб,
в) потврду о техничком прегледу аутомата,
г) правила игре за игре на срећу које ће се приређивати у том аутомат клубу и
д) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем ће се приређивати игре за које је
захтјев поднесен.
(3) Управа, уз лиценцу и одобрење из чл. 70. и 71. овог закона, даје и посебну ознаку, која садржи
податке о: приређивачу, локацији, року важења и серијском броју, а коју је приређивач у оригиналном
документу дужан истаћи на видном мјесту у сваком аутомат клубу.
Члан 82.
(1) Приређивач игара на срећу на аутоматима дужан је да пријави Управи, најкасније седам дана прије, свако стављање у употребу, повлачење из употребе и премјештај аутомата за игре на срећу, а ова обавеза не односи се на техничке кварове и сервис.
(2) Приређивач игара на срећу на аутоматима дужан је да за сваки нови аутомат који ставља у употребу достави Управи:
а) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се налази,
б) доказ о власништву или праву коришћења аутомата и
в) потврду о техничком прегледу.
Члан 83.
(1) Приређивање игара на срећу на аутоматима може се обављати у посебно уређеним просторијама
(аутомат клубовима).
(2) Аутомат клуб обавезно има најмање десет аутомата за игре на срећу, а цјелокупна површина аутомат клуба не може бити мања од 30 м².
(3) Приређивач игара на срећу на аутоматима дужан је да на видљивом мјесту у аутомат клубу истакне правила игре и обавјештења за играча.
(4) Аутомат клуб мора имати благајну и сеф за чување новца и других вриједности.
(5) У аутомат клубу могу се послуживати пића и напици играчима, бесплатно.
(6) Аутомат клуб може имати и одвојен простор за пружање угоститељских услуга у којем се послужују пића и напици.
(7) Радно вријеме аутомат клуба може износити 18 часова дневно, независно од тога да ли је дан када
аутомат клуб ради, законом и другим прописима, одређен као нерадни дан.

(8) Управа аутомат клуба може лицима, на основу процјене, привремено забранити или ограничити
учествовање у играма на срећу у аутомат клубу.
(9) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује просторне и техничке услове за приређивање игара на срећу на аутоматима, као и услове техничке исправности аутомата, услове и начин вршења техничког прегледа аутомата за игре на срећу и услове која су дужна испуњавати правна лица за вршење техничког прегледа.
Члан 84.
(1) У употреби могу бити аутомати који на видном мјесту имају истакнуту наљепницу за означавање
и регистрацију, коју издаје Управа, уз посебну накнаду од 20 КМ, на период од годину дана.
(2) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује изглед, садржај и
начин издавања наљепнице за означавање и регистрацију терминала, столова и аутомата за приређивање
игара на срећу и забавних игара.
Члан 85.
(1) Аутомати за игре на срећу приликом стављања у употребу морају бити технички исправни и
пломбирани.
(2) Аутомати за игре на срећу 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) Пломбирање програмске плоче врши Управа или правно лице које Министарство овласти за
пломбирање.
(4) За пломбирање из става 3. овог члана приређивач плаћа накнаду у износу од 10 КМ по сваком
пломбираном аутомату.
Члан 86.
(1) Аутомати за игре на срећу морају бити тако конструисани, односно подешени да на укупан број
програмираних комбинација исплаћују играчима најмање 80% од вриједности уплата за учествовање у
играма на срећу.
(2) Добитак или губитак на аутомату одређује се електронским програмом, путем генератора случајних бројева.
(3) Генератор случајних бројева мора испуњавати услове да је случајни број статистички и независан
и да случајни број не може бити предвиђен.
Члан 87.
(1) Аутомат за игре на срећу који се ставља у употребу у Републици мора посједовати цертификат о
усклађености типа уређаја и програма за игру, 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.
(2) Техничке карактеристике аутомата за игре на срећу обавезно су усклађене са прописима којима се
уређује електрична безбједност.
(3) Прије стављања у употребу аутомата за игре на срећу, обавезан је његов технички преглед, који
врши правно лице које је за обављање ове дјелатности дужно посједовати рјешење о одобрењу, које
доноси министар.
(4) Правно лице овлашћено за вршење техничког прегледа дужно је посједовати акредитацију у складу са нормом ISO 9001:2008, као и рјешење о испуњености услова за испитивање електричних инсталација (електрична безбједност аутомата).
(5) О извршеном техничком прегледу аутомата за игре на срећу овлашћено правно лице из става 3.
овог члана даје потврду.
(6) Правним лицима која су: произвођачи аутомата за игре на срећу, произвођачи аутомата за забавне
игре, произвођачи терминала или столова за игре на срећу; приређивачи игара на срећу; лица која се баве
изнајмљивањем аутомата за игре на срећу, терминала, столова или аутомата за забаву достављачи, сервисери или овлашћени заступници наведених лица, забрањено је вршење техничког прегледа аутомата.
Члан 88.
(1) За приређивање игара на срећу на аутоматима приређивач плаћа накнаду од 100 КМ мјесечно, по
аутомату.
(2) Накнаду из става 1. овог члана приређивач је дужан пријавити Управи и платити до 15. у мјесецу
за претходни мјесец.
IX - ИНТЕРНЕТ ИГРЕ НА СРЕЋУ
Члан 89.
(1) Лиценца за приређивање интернет игара на срећу из члана 7. став 5. овог закона може се дати
правном лицу које, поред општих услова из члана 16. став 1. тачка ђ) и члана 17. став 1. тачка д) овог
закона, испуњава и посебне услове прописане овим законом и подзаконским актима донесеним на основу њега.

(2) Уз захтјев за издавање лиценце за приређивање интернет игара на срећу, правно лице дужно је да
приложи и:
а) податке о пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији,
в) доказ о уплати накнаде из члана 17. тачка д) овог закона,
г) општа правила игара,
д) доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама,
ђ) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се налази сједиште приређивача интернет игара на срећу,
е) доказ о отвореном банковном рачуну преко којег ће се вршити трансакције приликом приређивања
интернет игара на срећу и број рачуна,
ж) серијски број сервера путем којег се приређују интернет игре на срећу и доказ о мјесту гдје је сервер смјештен,
з) овјерену изјаву произвођача софтвера да нема скривене функције које би могле утицати на тачност
података,
и) доказ о власништву или праву коришћења опреме путем које се приређују интернет игре на срећу
и
ј) изјаву приређивача да му раније није било одузето одобрење у земљи или у иностранству и да није
осуђен за кривично дјело утаје пореза и доприноса.
(3) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач интернет игара на срећу дужан је годишње, најкасније до 31. јануара, у периоду трајања лиценце, доставити Управи банкарску гаранцију од Банке, у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање тих игара у складу са овим законом.
(4) Управа активира банкарску гаранцију из става 3. овог члана у случају неплаћања обавеза утврђених овим законом, најкасније по истеку пет дана од дана када је приређивач интернет игара на срећу био
дужан уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
Члан 90.
(1) Приређивач интернет игара на срећу дужан је имати техничку и функционалну опрему на територији Републике, односно “hardware” (у даљем тексту: хардвер) и “software” (у даљем тексту: софтвер),
преко којих играчи учествују у играма на срећу путем глобалне интернет мреже (GIN).
(2) Софтвер из става 1. овог члана обавезно израђује правно лице које је регистровано у складу са
законом којим се уређује област израде и стављање у промет софтвера и цертификован је од овлашћене
лабораторије за цертификацију.
(3) Софтвер из става 1. овог члана може бити у власништву приређивача или приређивач посједује
право коришћења софтвера у сврху приређивања интернет игара на срећу.
(4) Хардвер из става 1. овог члана обавезно је у власништву приређивача интернет игара на срећу.
Члан 91.
(1) Приређивач интернет игара на срећу дужан је да обезбиједи функционалну информатичку (IT)
опрему која омогућава повезивање са информационим системом Управе ради надзора и контроле финансијских трансакција.
(2) Приређивач интернет игара на срећу обавезно доставља Управи пет различитих шифара (енгл.
“username”, “password”) и омогућава повезивање информатичке опреме приређивача са информационим
системом Управе ради надзора и контроле финансијских трансакција.
(3) Сви подаци који се односе на интернет игре на срећу обавезно су смјештени на територији Републике и онлајн су доступни Управи.
(4) Приређивач интернет игара на срећу континуирано Управи обезбјеђује приступ најмање сљедећим подацима:
а) корисничко име регистрованих играча са виртуелним рачуном играча,
б) број виртуелног рачуна играча (посебног играчевог рачуна путем којег он учествује у интернет
играма на срећу),
в) стање виртуелног рачуна играча и
г) тренутно стање укупних расположивих средстава играча на виртуелном рачуну.
(5) Приређивач интернет игара на срећу дужан је да обезбиједи копију оригиналног извора или бекап
података (енгл. “backup”).
Члан 92.
Приређивач интернет игара на срећу обавезан је имати стручни и специјализован кадар за приређивање интернет игара на срећу, а директор, главни књиговођа и друго овлашћено лице приређивача обавезно су у радном односу на неодређено вријеме код приређивача и имају пребивалиште у Републици.

Члан 93.
(1) Уплате и исплате у интернет играма на срећу, трансакције и финансијско пословање у интернет
играма на срећу врши се преко банковних рачуна приређивача отворених у Банци.
(2) Висина средстава на рачуну из става 1. овог члана континуирано, у периоду трајања лиценце из
члана 89. овог закона, обавезно одговара најмање укупном износу средстава на виртуелним рачунима
играча.
(3) Пословање се одвија у конвертибилним маркама или страној валути.
(4) Ако се пословање одвија у страној валути, приређивач интернет игара на срећу обавезно има за
сваку валуту намјенски рачун за исплату.
(5) Приређивач интернет игара на срећу дужан је омогућити овлашћеним службеницима Управе, у
сврху надзора, приступ банковним рачунима из ст. 1. и 4. овог члана у сваком тренутку.
Члан 94.
Приређивач интернет игре на срећу дужан је имати свој веб-сајт, на којем су обавезно презентовани
сљедећи подаци:
а) пословно име приређивача интернет игара на срећу,
б) сједиште приређивача,
в) број лиценце приређивања интернет игара и датум издавања,
г) упозорење да игре на срећу изазивају овисност, стрес, утичу на здравље, као и могућност губитка
значајних новчаних средстава,
д) линкове до веб-сајта организације које су специјализоване за помоћ играчима код којих је настао
проблем зависности од коцкања,
ђ) линкове до законских текстова и процедура за интернет игре на срећу,
e) линкове до биланса стања и пословања за посљедњу годину пословања и
ж) правила игара.
Члан 95.
(1) Сваки играч учествује у интернет играма на срећу путем било којег уређаја који има могућност
уласка на интернет мрежу.
(2) Играчи у интернет играма за срећу дужни су да се региструју за игре путем интернет странице
приређивача из члана 94. овог закона, попуњавањем апликације за регистрацију.
(3) Приликом регистрације, приређивач додјељује играчу јединствени број рачуна који је непромјењив и преко којег се врше све трансакције унутар система интернет игара на срећу, као и евиденција
трансакција сваког играча појединачно.
(4) Апликација за регистрацију садржи најмање сљедеће податке:
а) идентитет играча, односно име, презиме, адресу пребивалишта и датум рођења играча,
б) жељено корисничко име играча,
в) валидну адресу електронске поште играча,
г) жељену лозинку,
д) избор тајног личног питања са уносом одговора ради потврде аутентичности играча приликом сваке исплате и
ђ) потврду да је играч упознат са правилима прије слања захтјева за регистрацију.
(5) Приређивач интернет игара на срећу дужан је да забрани учествовање у игри поједином играчу
ако није уредно регистрован за учествовање у игри.
(6) Приређивач интернет игара на срећу дужан је да осигура безбједну, односно анонимну онлајн
листу свих учесника у игри.
(7) Играч може да се региструје само са једним налогом код приређивача интернет игара на срећу,
односно адреса електронске поште може бити валидна само једном.
(8) Приређивач је дужан све личне податке добијене о играчима чувати као пословну тајну и омогућити приступ тим подацима у законом прописаним случајевима.
(9) Приређивач је дужан омогућити сваком играчу комплетан увид у кретање на његовом рачуну у
сваком тренутку.
(10) Приређивач је дужан обезбиједити интернет домен преко којег ће се приступити интернет играма на срећу.
Члан 96.
(1) Регистровани играч врши уплате за учествовање у интернет играма на срећу електронским путем
тако да су видљиве тренутно након уплате, готовински у складу са ставом 3. овог члана, безготовински,
путем безготовинског пословања, свог банковног рачуна или картице за безготовинско плаћање (кредитне или дебитне картице), путем електронских трансфера или посебних рачуна отворених у Банци, као и
на други законом прописан начин који омогућава електронско пословање.

(2) Уплате на рачун играчима, као и исплате играчима могу се вршити само уколико је играч регистрован и посједује виртуелни рачун код приређивача.
(3) Уплате на рачун играчима и исплате могу се вршити готовински у просторима у којима се приређују игре на срећу, за које постоји лиценца у складу са овим законом, искључиво електронским путем,
тако да је уплата или исплата одмах видљива играчу, приређивачу и Управи.
(4) Приређивачу интернет игара на срећу забрањено је да прима уплату или врши исплату на благајни
приређивача уколико није видљива тренутно играчу, приређивачу и Управи или уплату извршену на други начин, осим начина из става 1. овог члана.
(5) Приређивач интернет игара на срећу при свакој уплати и исплати дужан је да провјери и потврди
регистрацију играча, потврди игру играча, провјери безбједност и интерне процедуре у вези са рачуном
играча и осигура да се правила која се односе на игру примјењују у складу са законом.
Члан 97.
(1) Приређивач интернет игара на срећу дужан је доставити Управи правила и процедуре које се
односе на интернет игре на срећу које приређује и износ накнаде коју наплаћује од играча за учествовање
у игри.
(2) Приређивач може додијелити промотивне бонусе играчима у сврху промоције интернет игара на
срећу, с тим да укупан износ промотивних бонуса на годишњем нивоу не може бити већи од 30% мјесечних уплата.
(3) Износ додијељеног промотивног бонуса играчу сматра се уплатом у игри, а одбија се од износа
добитка уколико је добитак остварен са тим бонусом.
(4) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује техничке услове,
садржај правила и процедура и начин приређивања интернет игара на срећу.
Члан 98.
(1) За приређивање интернет игара на срећу приређивач плаћа накнаду у износу од 5% на основицу
коју чини вриједност укупних уплата умањена за вриједност укупних исплата у интернет играма на срећу.
(2) За приређивање казино интернет игара приређивач плаћа додатну накнаду од 5% на основицу коју
чини остварена добит у тим играма.
(3) За приређивање интернет игара на картама приређивач плаћа додатну накнаду од 5% на остварену
добит од провизије са столова за ове врсте игара на срећу.
(4) Накнаде из ст. 1, 2. и 3. овог члана приређивач је дужан пријавити Управи и платити до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
X - НАГРАДНЕ ИГРЕ
Члан 99.
(1) Класичне наградне игре приређује правно лице, предузетник или физичко лице на основу рјешења
о одобрењу, које доноси директор Управе за сваку наградну игру појединачно.
(2) Приређивач класичних наградних игара плаћа накнаду за приређивање наградне игре у висини од
10% од укупне вриједности наградног фонда приликом добијања одобрења из става 1. овог члана.
(3) Уз захтјев за добијање одобрења из става 1. овог члана, достављају се правила наградне игре, која
садрже сљедеће податке:
а) пословно име или име приређивача, матични број, односно ЈИБ и адресу сједишта приређивача
наградне игре или адресу физичког лица,
б) сврху приређивања наградне игре,
в) вријеме трајања наградне игре,
г) фонд награда, утврђен искључиво од добара и услуга које приређивач не може замијенити за
новац,
д) појединачну вриједност сваке награде из фонда награда, утврђеног у складу са тачком г) овог става,
ђ) услове за учествовање у наградној игри,
е) поступак приређивања и спровођења наградне игре и извлачења награда,
ж) начин објављивања резултата, односно добитника награда,
з) рок за подизање награда,
и) начин на који учесници наградне игре добијају награде ако су испунили услове прописане правилима,
ј) доказ о уплати накнаде из става 2. овог члана,
к) навођење суда надлежног за рјешавање спорних питања између приређивача и учесника наградне
игре и
л) правила игре.

(4) Приређивач наградне игре дужан је, најкасније седам дана прије почетка наградне игре за коју је
прибавио одобрење, да објави правила те игре у најмање једном дневном листу, доступном на територији
на којој се приређује наградна игра.
Члан 100.
(1) Наградне игре путем телекомуникационих система приређују правна лица са сједиштем на територији Републике, на основу рјешења о одобрењу, које доноси директор Управе.
(2) Уз захтјев за добијање одобрења, правно лице из става 1. овог члана дужно је доставити:
а) податке о пословном имену и сједишту правног лица,
б) рјешење о регистрацији,
в) доказ о обезбјеђењу исплате добитака и накнада,
г) правила игре са садржином прописаном у члану 99. став 4. овог закона и
д) доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама.
(3) Приређивач наградних игара путем телекомуникaционих система плаћа накнаду за приређивање
наградне игре у висини од 15% од укупне вриједности наградног фонда приликом добијања одобрења из
става 1. овог члана.
(4) Ради осигурања исплате добитака играчима и измирења накнаде за приређивање игре на срећу и
других обавеза, приређивач наградних игара путем телекомуникационих система дужан је годишње, најкасније до 31. јануара, у периоду трајања лиценце, доставити Управи банкарску гаранцију од Банке, у
износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање тих игара
у складу са овим законом.
(5) Управа активира банкарску гаранцију из става 4. овог члана, у случају неплаћања обавеза утврђених овим законом, најкасније по истеку пет дана од дана када је приређивач наградних игара био дужан
уплатити мјесечни износ накнаде за приређивање игре на срећу.
(6) Финансијско пословање, трансакције, односно уплате и исплате добитака игара на срећу путем
телекомуникационих система врши се искључиво преко телекомуникационих оператера са сједиштем у
Босни и Херцеговини и Банке.
(7) Приређивач је дужан да достави Управи извјештај у вези са финансијским пословањем, извјештај
у вези са пословањем преко телекомуникационих оператера из става 6. овог члана и извјештај о извлачењу добитника, најкасније 15 дана од дана извлачења добитника.
(8) Приређивач наградне игре дужан је, најкасније седам дана прије отпочињања наградне игре за
коју је прибавио одобрење, да објави правила те игре у најмање једном дневном листу, доступном на
територији на којој се приређује наградна игра.
Члан 101.
Приређивач наградне игре може приредити наградну игру највише два пута у току године, с тим да
свака наградна игра може трајати најдуже 30 дана од дана почетка наградне игре.
XI - ЗАБАВНЕ ИГРЕ
Члан 102.
Забавне игре може приређивати правно лице, предузетник или физичко лице на основу рјешења о
одобрењу за организовање забавне игре које доноси директор Управе, а које подлијеже ревизији истеком
рока од двије године од дана доношења рјешења.
Члан 103.
Уз захтјев за добијање рјешења из члана 102. овог закона, правно лице дужно је да приложи и:
а) податке о броју и врсти аутомата за забаву на којима ће се приређивати забавне игре,
б) доказ о власништву или праву коришћења простора у којем ће се приређивати забавне игре,
в) рјешење о регистрацији надлежног органа,
г) доказ Пореске управе о измирењу свих пореских обавеза,
д) доказ, односно изјаву о испуњености просторних услова,
ђ) доказ о праву власништва или праву коришћења аутомата за забаву и
е) потврду о извршеном техничком прегледу аутомата за забаву.
Члан 104.
Забавне игре могу се приређивати у угоститељским објектима, а простор у којем се приређују игре
мора бити површине најмање 3 м² по аутомату за забаву.
Члан 105.
(1) Прије стављања у употребу аутомата за забаву, обавезан је њихов технички преглед, који се обавља на начин и под условима прописаним за обављање техничког прегледа аутомата за игре на срећу.
(2) У употреби могу бити аутомати за забаву ако је на њима на видном мјесту истакнута наљепница
за означавање и регистрацију, са подацима о врсти уређаја, локацији, серијском броју и приређивачу игара.
(3) Наљепницу из става 1. овог члана даје Управа, о чему води и евиденцију.

(4) Управа издаје наљепницу, уз посебну накнаду од 20 КМ мјесечно.
(5) Наљепница престаје да важи истеком године дана од дана издавања.
XII - ПОРЕЗ НА ДОБИТКЕ ОД ИГАРА НА СРЕЋУ
Члан 106.
Порез на добитке од игара на срећу плаћа се на добитке од лутријских игара, изузев класичне томболе и на добитке од наградних игара у роби и услугама.
Члан 107.
(1) Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак из члана 106.
овог закона.
(2) Основица пореза на добитке од игара на срећу је сваки појединачни добитак из члана 106. овог
закона.
(3) За добитак који се састоји од ствари и права, основица пореза је тржишна вриједност ствари или
права у тренутку остваривања добитка.
Члан 108.
На основицу из члана 107. став 2. овог закона примјењује се пореска стопа од 15% и плаћа се на дио
добитка који прелази износ или вриједност од 1.000 КМ.
Члан 109.
(1) Порез на добитке обрачунава приређивач и одбија га од сваког добитка прије исплате остатка
добитка добитнику.
(2) Приређивач је дужан да све износе пореза на добитак из става 1. овог члана евидентира у својим
пословним књигама и да пријави Управи најкасније до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
(3) Порез из става 1. овог члана плаћа се до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
(4) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује начин евидентирања и пријављивања добитака од игара на срећу.
XIII - НАДЗОР
Члан 110.
(1) Надзор над спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство.
(2) Управа врши директан надзор над приређивачима игара на срећу путем свог Централног рачунарског система за онлајн надзор, који је повезан са рачунским системом приређивача.
(3) Послове инспекцијског надзора у оквиру надзора из става 1. овог члана врши Управа.
(4) Управа врши инспекцијски надзор над плаћањем накнада и пореза прописаних овим законом.
(5) Принудну наплату накнада и пореза прописаних овим законом врши Пореска управа на основу
извршног рјешења Управе, а у складу са прописима којима се уређује порески поступак.
(6) Против рјешења директора Управе дозвољена је жалба Министарству, која се подноси у року од
15 дана од дана пријема рјешења.
Члан 111.
(1) Инспектори Управе су самостални у вршењу надзора у границама овлашћења утврђених овим
законом и другим прописима.
(2) Инспектор има обавезу и овлашћење да у вршењу надзора:
а) предлаже превентивне мјере у циљу спречавања повреде закона и других прописа,
б) прегледа пословне просторије и остале објекте у којима се приређују игре на срећу,
в) прегледа опште и појединачне акте, евиденције, књиговодствену, пословну и другу документацију
која је од значаја за вршење надзора,
г) утврђује идентитет лица, као и друге чињенице и околности које су од интереса за вршење надзора,
д) узима у поступак захтјеве и пријаве грађана, привредних друштава и других организација и о свом
поступању обавјештава подносиоца захтјева, односно пријаве,
ђ) саслушава и узима изјаве од одговорних и других лица,
е) сачини записник о резултатима инспекцијског надзора,
ж) донесе рјешење након извршеног инспекцијског надзора и
з) предузима и друге радње и мјере за које је овлашћен овим законом.
(3) Инспектору Управе забрањено је да учествује у играма на срећу.
Члан 112.
(1) У случају када утврди да је овај закон или други пропис повријеђен, инспектор има обавезу и
овлашћење да:

а) нареди предузимање одговарајућих мјера и радњи ради отклањања утврђених неправилности или
недостатака у року који одреди,
б) нареди да се достави потребна документација и подаци у року који одреди,
в) нареди привремено одузимање документације, опреме и других средстава за рад,
г) нареди принудно отварање објекта ради вршења надзора,
д) нареди принудно затварање објекта, односно забрани обављање дјелатности приређивања игара на
срећу у том објекту најдуже до 60 дана,
ђ) присуствује потписивању отварања, обрачунавања и затварања столова и аутомата за игре на срећу
у казину, као и дневном обрачуну благајне и другим радњама које су непосредно или посредно повезане
са радом казина, играчница, кладионица, аутомат клубова и томбола затвореног типа,
е) издаје прекршајни налог,
ж) одузме предмет који је служио за извршење прекршаја,
з) поднесе извјештај надлежном органу за учињено кривично дјело,
и) поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка,
ј) предложи мјеру одузимања лиценце или одобрења,
к) наложи плаћање утврђених, а неплаћених обавеза на основу накнада и пореза прописаних овим
законом и
л) предузме друге мјере и радње за које је овим законом и другим прописом овлашћен.
(2) Инспектор може истовремено предузети више мјера и радњи из става 1. овог члана.
(3) Инспектор је дужан забрану обављања дјелатности на прописан начин означити (јемственим концем, службеним печатом Управе, ознаком “затворено” и слично).
(4) Предмети за које је утврђено да су служили за извршење прекршаја и који су одузети у поступку
надзора уништавају се након правоснажности акта о изрицању мјере из става 1. тачка ж) овог члана.
(5) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује поступак спровођења заштитне мјере из става 1. тачка д) овог члана.
Члан 113.
(1) Надзор у области игара на срећу инспектори Управе врше путем инспекцијског прегледа, увидом
у рад, пословање и књиговодствене и друге евиденције субјекта над којим се обавља инспекцијски преглед.
(2) Инспекцијски преглед врши се у складу са програмом који доноси директор Управе и на основу
посебних налога и пријава.
(3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, министар може издати налог за вршење ванредног
инспекцијског прегледа у случајевима када постоји оправдана потреба за вршењем инспекцијског прегледа.
(4) Уколико у току инспекцијског прегледа инспектор утврди да постоје елементи кривичног дјела
код приређивача, дужан је да одмах обавијести надлежне органе да би они могли предузети мјере из своје надлежности.
Члан 114.
(1) При вршењу инспекцијског прегледа инспектор је дужан да има легитимацију којом доказује својство инспектора, идентитет и овлашћење, коју је дужан предочити лицу над којим врши инспекцијски
преглед прије почетка инспекцијског прегледа, те појединачни налог за вршење инспекције који даје
директор Управе.
(2) Инспектор је одговоран ако:
а) у вршењу инспекцијског прегледа не предузме, не предложи или не одреди мјеру за коју је овлашћен,
б) не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због утврђене незаконитости,
односно неправилности,
в) прекорачи своја законска овлашћења,
г) не поступа у складу са законом и кодексом понашања државних службеника и
д) својим несавјесним поступањем проузрокује материјалну и нематеријалну штету лицу над којим
врши инспекцијски преглед.
(3) У случајевима из става 2. овог члана директор Управе је дужан против инспектора покренути
дисциплински поступак.
(4) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује садржај и облик
легитимације и значке инспектора Управе.
Члан 115.
(1) Свако запослено или овлашћено лице субјекта над којим се врши инспекцијски преглед дужно је
да омогући инспектору несметан приступ у све просторије и увид у сву документацију и евиденције, као
и да пружи све неопходне информације, одмах или у року који му је одредио инспектор, а како би се
извршио инспекцијски преглед.

(2) Лице из става 1. овог члана дужно је на захтјев инспектора привремено обуставити рад у објекту
за вријеме вршења инспекцијског прегледа ако га инспектор не би на други начин могао извршити и
утврдити чињенично стање.
(3) Ако је инспектор при вршењу инспекцијског прегледа ометан или онемогућен да га изврши,
затражиће предузимање мјера и радњи овлашћеног службеног лица Министарства унутрашњих послова.
(4) Ако лице на било који начин онемогућава инспектора у вршењу инспекцијског прегледа, инспектор му може изрећи мјеру забране обављања дјелатности у року прописаном чланом 112. тачка д) овог
закона.
Члан 116.
(1) Вршењу инспекцијског прегледа присуствује одговорно лице субјекта над којим се врши инспекцијски преглед, а ако инспектор не затекне одговорно лице, извршиће инспекцијски преглед уз присуство писмено овлашћеног лица из реда запослених и то записнички констатовати.
(2) У случају да није могуће извршити инспекцијски преглед у смислу става 1. овог члана, инспектор
ће инспекцијски преглед извршити без присуства одговорног, односно овлашћеног лица.
(3) О сваком извршеном инспекцијском прегледу и предузетој мјери и радњи инспектор сачињава
записник.
(4) Записник се саставља у току вршења инспекцијског прегледа и потписује од стране инспектора
који је записник сачинио и лица које присуствује инспекцијском прегледу.
(5) Изузетно од одредбе става 4. овог члана, у случају да због обима и сложености инспекцијског прегледа није могуће сачинити записник у току инспекцијског прегледа, записник се сачињава у службеним
просторијама Управе, у року од три дана од дана завршетка инспекцијског прегледа, и одмах се уручује,
односно доставља поштом лицу над којим је вршен инспекцијски преглед.
Члан 117.
(1) Приређивачи игара на срећу дужни су пријавити и платити накнаде и порез прописане овим законом у роковима прописаним овим законом.
(2) Обавеза плаћања накнаде и пореза сматра се утврђеном евидентирањем обавезе у евиденцијама
Управе или се утврђује рјешењем Управе након извршеног инспекцијског надзора над плаћањем накнада
и пореза.
(3) Рок за плаћање обавеза на основу накнада утврђених рјешењем овлашћеног лица Управе је 15
дана од дана уредног достављања рјешења.
(4) На износ обавезе по основу накнада и пореза из овог закона које нису плаћене у прописаном року
приређивач је дужан да плати камату која се обрачунава по стопи од 0,04% дневно, од наредног дана од
дана доспијећа обавезе до дана измирења.
(5) Против рјешења о утврђивању обавезе за плаћање накнада и пореза из овог закона дозвољена је
жалба Министарству, а подноси се путем првостепеног органа у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
(6) Изјављена жалба из става 4. овог члана одлаже извршење рјешења.
(7) Извршно рјешење о утврђивању обавезе плаћања накнада и пореза из овог закона, у случају да
обавеза није плаћена у добровољном року, Управа доставља Пореској управи ради даљег спровођења
поступка принудне наплате.
(8) Министар правилником прописује поступак и начин вршења надзора над плаћањем накнада и
пореза прописаних овим законом, као и облик и садржај образаца пријава за накнаде и порез.
Члан 118.
(1) За мјере и радње за које је овлашћен овим законом инспектор доноси рјешење.
(2) Против рјешења инспектора може се изјавити жалба Министарству у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
(3) Жалба изјављена на рјешење, осим рјешења из члана 117. став 3. овог закона, не одлаже извршење
рјешења.
XIV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 119.
(1) Новчаном казном од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
а) поступа супротно забранама из члана 10. овог закона,
б) се у простору казина, кладионице, класичне томболе или објекта у којем се приређују игре на срећу путем аутомата налази лице млађе од 18 година или ако нису на видном мјесту истакнуте одредбе из
члана 11. ст. 1. и 2. (члан 11),
в) ако било који медиј у Републици објави оглас или рекламу у вези са играма на срећу у радијским
или телевизијским програмима или у штампаним медијима намијењеним за дјецу и малољетнике (члан
14),

г) правила појединог кола или серије лутријске игре промијени након почетка продаје срећака игре на
срећу тога кола, односно серије или ако без одобрења одгоди дан или мјесто извлачења добитака (члан
27. став 2. и члан 30),
д) правила лутријске игре не објави прије почетка продаје срећака (члан 28),
ђ) ако се извлачење лутријских игара врши без комисије или уколико није јавно (члан 29. став 1),
е) извлачење добитне комбинације обави без комисије, односно ако прије извлачења не утврди број
продатих срећака пред комисијом или извлачење не обави јавно (члан 29),
ж) промјену мјеста или одлагање дана извлачења добитака не објави на једнак начин на који су објављена правила о приређивању игре на срећу (члан 30. став 2),
з) откаже приређивање игре на срећу, коло или серију поједине игре за коју је почела продаја срећака,
а не врати примљени новац од продаје срећака (члан 30. став 5),
и) коначни извјештај о резултатима извлачења или утврђивања добитка не објави у року или на прописани начин (члан 32),
ј) добитке не исплаћује у року утврђеном у правилима игре (члан 34. став 1),
к) приреди игру на срећу - класичну томболу супротно одредбама овог закона (члан 36. став 1, чл. 37.
и 38),
л) приреди класичну томболу путем картица које није одобрила и евидентирала Управа и продаје
томболске картице које није одобрила Управа или по цијени коју није одобрила Управа (члан 38. став 2),
љ) једнократну лутријску игру у току године приреди у више од једног извлачења или без одобрења
директора Управе (члан 40),
м) приреди електронску игру супротно одредбама овог закона (чл. 43. и 44, члан 45. став 1, члан 46,
члан 47. став 2, чл. 49. и 50),
н) приреди игру на срећу у казину супротно одредбама овог закона (чл. 52. и 59, члан 61. став 1, члан
62. став 5, чл. 63. и 64, члан 65. ст. 1, 2. и 3, члан 66. и члан 68. став 3),
њ) на прописаним обрасцима не осигура податке о дневним обрачунима по поједином столу игре на
срећу и податке о мјесечним обрачунима по поједином аутомату за игре на срећу помоћу којих је израђена мјесечна основица за обрачун и плаћање накнаде и ако податке из евиденције с доказима о уплати не
доставља у прописаном року (члан 62. ст. 5, 6. и 7),
о) трајно не осигура одговарајућу контролу аудио-видео уређајима и другим сличним техничким
средствима у казинима (члан 65. ст. 4. и 5),
п) приреди кладионичке игре супротно одредбама овог закона (чл. 70. и 71, члан 73. ст. 1, 2, 3, 5. и 6,
чл. 74, 76, 77. и 78),
р) више од једанпут годишње приреди клађење у вези са организованим спортским такмичењем (члан
79),
с) приреди игре на срећу на аутоматима супротно овом закону и одобрењу (чл. 80. и 81, члан 83. ст. 1,
2, 4. и 7, члан 84, члан 85. став 2, члан 86. став 1. и члан 87),
т) Управи не пријави у прописаном року сваки терминал за електронске игре и аутомат за игре на
срећу (члан 47. став 3. и члан 82. став 1),
ћ) правила игре на срећу у класичној томболи, казину, играчници, на уплатном мјесту кладионице
или у објекту у којем се приређују игре на срећу путем аутомата нису објављена (члан 36. став 3, члан 45.
став 3, члан 60. став 4, члан 73. став 4. и члан 83. став 3),
у) стави у употребу технички неисправан терминал за електронске игре или аутомат за игре на срећу
(члан 47. став 1. и члан 85. став 1),
ф) приреди интернет игре на срећу супротно одредбама овог закона (члан 89. ст. 1. и 3, чл. 90, 91, 92,
93. и 94, члан 95. ст. 4, 5, 6. и 7, члан 96. ст. 2, 3. и 4. и члан 97. став 1),
х) приреди наградну игру супротно одредбама овог закона (чл. 99, 100. и 101),
ц) приреди забавну игру супротно одредбама овог закона (чл. 102, 104. и 105) и
ч) стави у употребу аутомат, терминал, сто за игре на срећу или аутомат за забаву за које није прибавио посебну наљепницу (члан 47. став 2, члан 66. став 1, члан 77. став 6, члан 84. став 1. и члан 105. став
2).
(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 2.000 КМ до 6.000 КМ.
Члан 120.
(1) За прекршај из члана 119. став 1. т. а), л), т), у) и ч) овог закона, уз новчану казну, изрећи ће се и
заштитна мјера одузимања предмета који је служио за извршење прекршаја.
(2) Уз новчану казну, приређивачу интернет игара на срећу изрећи ће се и заштитна мјера одузимања
предмета, односно функционалне опреме за приређивање интернет игара на срећу (сервер, софтвер, хардвер) ако:
а) се утврди да сервер има скривене функције које онемогућавају комплетан надзор у складу са овим
законом (члан 89. став 2. тачка з),
б) се утврди да софтвер није израдио регистровани произвођач опреме (члан 90. став 2) и
в) се утврди да приређивач прима уплате у игри или врши исплате супротно овом закону (члан 93. ст.
1, 2. и 3. и члан 96. ст. 1, 2. и 3).

(3) За прекршај из става 2. овог члана приређивачу ће се укинути лиценца за приређивање интернет
игара на срећу.
(4) За прекршај из члана 119. став 1. тачка л) овог закона приређивачу ће се изрећи заштитна мјера
забране обављања дјелатности приређивања класичне томболе на период од 30 дана.
(5) Министар, на приједлог директора Управе, доноси правилник којим прописује услове и начин
спровођења заштитне мјере из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 121.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:
а) приреди игру на срећу без одобрења Управе и
б) поступи супротно прописаним забранама (члан 10).
(2) Новчаном казном из става 1. овог члана казниће се физичко лице, корисник, односно власник простора у којем се затекну аутомати за игре на срећу, столови за игре на срећу, ако за то не посједује одобрење Управе дато у складу са овим законом и не посједује доказ о праву коришћења простора или средстава за игре на срећу у писаној форми.
(3) У случају из ст. 1. и 2. овог члана изрећи ће се и заштитна мјера одузимања предмета који је служио за извршење прекршаја.
(4) Новчаном казном у износу од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако приреди наградну игру без одобрења Управе (члан 99).
(5) Новчаном казном у износу од 300 КМ до 900 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако приреди забавну игру без одобрења Управе (члан 102).
(6) Казном из става 4. овог члана казниће се физичко лице, корисник, односно власник простора у
којем се затекну аутомати за забаву ако за то не посједује одобрење Управе дато у складу са овим законом.
XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 122.
(1) Влада ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона донијети уредбу о критеријумима
за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу из члана 9. став 2. овог закона.
(2) Министар ће, на приједлог директора Управе, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона донијети:
a) Правилник о условима за приређивање класичне томболе (члан 38. став 5),
б) Правилник о просторним и техничким условима и начину приређивања електронских игара на срећу (члан 49. став 12),
в) Правилник о условима и начину приређивања игара на срећу у казину (члан 64. став 4),
г) Правилник о условима и начину приређивања кладионичких игара на срећу (члан 73. став 7),
д) 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
(члан 83. став 9),
ђ) Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију (члан 84. став
2),
е) Правилник о техничким условима, правилима и начину приређивања интернет игара на срећу
(члан 97. став 4),
ж) Правилник о начину евидентирања добитака (члан 109. став 4),
з) Правилник о поступку печаћења објеката (члан 112. став 5),
и) Правилник о садржају и облику службене легитимације и значке инспектора Републичке управе за
игре на срећу (члан 114. став 4),
ј) Правилник о начину и поступку вршења инспекцијског надзора над плаћањем накнада и пореза на
добитке (члан 117. став 8) и
к) Правилник о условима и начину спровођења мјере одузимање предмета (члан 120. став 5).
(3) Директор Управе ће, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, донијети Каталог игара на срећу (члан 6. став 3).
Члан 123.
До доношења подзаконских аката из члана 122. овог закона примјењиваће се прописи који су важили
до дана ступања на снагу овог закона ако нису у супротности са одредбама овог закона.
Члан 124.
(1) Приређивачи игара на срећу дужни су ускладити своје пословање и статус са одредбама овог закона у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.
(2) Приређивачи игара на срећу путем аутомата дужни су извршити регистрацију и усаглашавање
типа аутомата за игру и програма за игре на срећу који се налазе на тржишту са одредбама овог закона до
31. децембра 2013. године.

(3) Лиценце и одобрења дата на основу одредаба закона који је важио до дана ступања на снагу овог
закона остаће на снази ако услови за њихово доношење нису измијењени одредбама овог закона.
(4) На поступке који су почели до дана ступања на снагу овог закона примјењиваће се одредбе овог
закона.
Члан 125.
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 110/08 и 53/10).
Члан 126.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-1657/12
7. новембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

