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На основу члана 82. став 7. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и члана 76. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 115/18), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ВРШЕЊУ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА УРЕЂАЈА И
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРИРЕЂИВАЊE ИГАРА НА СРЕЋУ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и поступак
за овлашћивање лабораторија за цертификацију уређаја и
технологија за приређивање игара на срећу, услови и начин вршења техничког прегледа уређаја и технологија за
приређивање игара на срећу, као и услови које испуњавају
правна лица за вршење техничког прегледа.
Члан 2.
Уређајима за игре на срећу 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.
Члан 3.
(1) Технологије за игре на срећу су комбинација хардвера (hardware) и софтвера (software) помоћу којих се приређују игре на срећу, заједно са свим придруженим уређајима и помоћним технологијама које су неопходне за остваривање приређивања.
(2) Хардвер за приређивање игара на срећу мора се налазити на територији Републике Српске.
ГЛАВА II
ЦЕРТИФИКОВАЊЕ УРЕЂАЈА И ДРУГИХ
ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
Члан 4.
(1) Сваки уређај и друга технологија за приређивање
игара на срећу намијењена за употребу на територији Републике Српске мора прије пуштања у употребу имати цертификат о усклађености са техничким условима утврђеним
прописима којима је уређена област игара на срећу у Републици Српској.
(2) Цертификат о усклађености за уређаје и друге технологије за игре на срећу може издати лабораторија овлашћена од Министарства финансија (у даљем тексту: Mинистарство) након што се утврди испуњеност свих потребних техничких услова.
Члан 5.
(1) Лабораторија подноси захтјев за овлашћење Министарству, уз који прилаже:
1) цертификат о акредитацији према норми EN ISO/IEC
17025, чији обим акредитације укључује поступке и услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу,
издат од акредитационог тијела које је потписник Међународног споразума о међусобном признавању акредитација
(MRA) у оквиру Међународне организације за акредитовање лабораторија и контролних тијела (ILAC),
2) цертификат о акредитацији према норми EN ISO/IEC
17065, чији обим акредитације укључује поступке и услове за уређаје и технологије за приређивање игара на срећу,
издат од акредитационог тијела које је потписник Међународног споразума о међусобном признавању акредитација
(MRA) у оквиру Међународне организације за акредитовање цертификационих тијела (IAF),
3) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабораторији посједује одговарајућу потврду о оспособљено-
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сти за вршење провјере улазака и етичког хаковања (енгл.
ethical hacking),
4) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабораторији посједује одговарајућу потврду о оспособљености
за вршење информатичког надзора (CISA, CISM и слично),
5) доказ да најмање једно стално запослено лице у лабораторији има завршен други циклус студија или високу
стручну спрему према којој је оспособљено за испитивање
математичких и статистичких карактеристика, софтвера,
електронике и информатичких карактеристика уређаја и
технологије.
(2) За лабораторију која испуњава услове из става 1.
овог члана министар финансија (у даљем тексту: министар)
доноси рјешење о овлашћењу, које важи пет година.
(3) Без обзира на важење овлашћења, лабораторија је
дужна да у року од 15 дана обавијести Министарство за
било коју промјену у условима из става 1. овог члана, која
утиче на њену оспособљеност за издавање цертификата
(губитак акредитације, проблеми са просторним могућностима, губитак оспособљеног или кључног особља).
Члан 6.
(1) Цертификат о усклађености и извјештај о обављеном испитивању лабораторија је дужна доставити Републичкој управи за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) у
писменом и електронском облику на једном од службених
језика који се користи у Републици Српској.
(2) Цертификат о усклађености мора садржавати назив
овлашћене лабораторије, податке о произвођачу уређаја,
односно технологије, предмет тестирања, који укључује
све потребне идентификационе податке као што су модел,
ознака програма и његове верзије, ознака хардвера ако је
релевантан, број цертификата и датум издавања.
(3) Цертификатом се потврђује да уређај, односно технологија за игре на срећу испуњава услове дефинисане
прописима којима се уређује област игара на срећу у Републици Српској.
(4) Цертификат за аутомате мора, такође, да садржи све
потребне податке за вршење техничког прегледа.
ГЛАВА III
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД АУТОМАТА
Члан 7.
Техничким прегледом утврђује се исправност аутомата
и подразумијева провјеру:
1) усаглашености аутомата са техничком документацијом подносиоца захтјева,
2) усаглашености аутомата и столова за игру са цертификатом издатим од овлашћене лабораторије,
3) сигурности рада и функционисање уређаја за укључивање и искључивање из погона,
4) исправности контролних уређаја и уређаја за управљање и играње,
5) верзије софтвера и контролне суме (MD 5, checksum
или неки други),
6) електричне и електронске безбједности аутомата,
7) исправности комуникације са локалним сервером,
односно са сервером рачунарског система за надзор Министарства финансија (у даљем тексту: сервер Mинистарства).
Члан 8.
(1) Техничком прегледу подлијежу сви аутомати и аутомати за забаву прије стављања у употребу и за вријеме употребе, изузев аутомата за забаву који за свој рад не користе
електричну енергију.
(2) Технички преглед обавља се:
1) при првом стављању аутомата у употребу,
2) при редовном годишњем прегледу аутомата,
3) при ванредном прегледу аутомата на захтјев Управе,
односно Министарства,
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4) при ванредном прегледу аутомата на захтјев приређивача,
5) након обављеног сервиса аутомата, након замјене неког од виталних дијелова, након оштећења пломбе техничког прегледа или холограмске маркице.
Члан 9.
(1) Приређивач игара на срећу подноси правном лицу
овлашћеном за обављање техничког прегледа захтјев за
обављање техничког прегледа, који садржи:
1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку типа аутомата за који се захтијева технички
преглед,
3) назив произвођача или увозника аутомата, врсту
аутомата, фабрички, односно серијски број додијељен од
произвођача, инвентурни број и годину производње аутомата,
4) цертификат о усклађености за одређени тип аутомата
из члана 6. овог правилника.
(2) На лицу мјеста гдје се обавља технички преглед
приређивач је дужан да лицима овлашћеним за обављање
техничког прегледа достави на увид сљедећу техничку документацију произвођача:
1) технички извјештај о испитивању одређеног типа
аутомата (test report) из члана 11. став 1. овог правилника и
2) осталу техничку документацију аутомата који је
предмет техничког прегледа (технички опис аутомата и
упутство за коришћење од произвођача).
(3) Министарство и Управа могу у свако доба затражити технички преглед исправности појединог аутомата који
је већ у употреби са важећом потврдом о техничкој исправности.
Члан 10.
(1) Трошкове техничког прегледа сноси подносилац
захтјева за технички преглед, било редовног или ванредног
прегледа из члана 8. овог правилника.
(2) Уколико се након ванредног техничког прегледа обављеног по захтјеву Министарства или Управе утврди да је
аутомат технички исправан, трошкове техничког прегледа
сноси приређивач.
Члан 11.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о
спроведеном испитивању и мјерењу, те утврђивању функционалности карактеристика одређеног типа аутомата, из
којег је видљиво шта се провјеравало, мјерило и утврђивало, и садржи:
1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвере) аутомата;
3) идентификацију програмске опреме (софтвере) аутомата;
4) опис одобрених игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа аутоматима;
6) удио прорачуна вјероватноће добитка;
7) обрачунски систем, који обухвата:
1. преглед бројчаника (total in - total out, total bet - total
win),
2. уплате:
- у новчаницама,
- у кованицама и жетонима,
- у листићима,
- на други начин (кључем или даљински),
3. исплате:
- у кованицама и жетонима,
- у благајничким исплатама,
- у листићима,
4. обрачунски модел:
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- електромеханички бројачи,
- електронски бројачи;
8) систем џекпот добитака;
9) попис обављених испитивања;
10) попис претходно обављених испитивања и
11) контролну суму (checksum, MD 5 или слично).
Члан 12.
(1) Аутомат мора имати генератор случајних бројева
који може бити механички, електромеханички или у виду
било којег другог уређаја (нпр. точак рулета, апарат за
извлачење куглица) или у виду математичког алгоритма.
(2) Генератор случајних бројева из става 1. овог члана,
при подвргавању статистичком тестирању, које подразумијева најмање 30.000 комбинација од броја могућих исхода игре, мора испуњавати сљедеће критеријуме:
1) учесталост сваког добијеног исхода смије се разликовати од очекиване учесталости за највише три стандардна
одступања (тест фреквентности или тест сигма 3),
2) Хи-квадрат тест нормалне расподјеле мора бити унутар прописаних граница за стопу значења од 0,025,
3) тест серијске корелације исхода мора испуњавати
захтјеве теста сигма 3 и теста Хи-квадрат.
(3) За тестирање случајности исхода могу се користити
и други методи, под условом да исходи тих тестова обезбиједе поштовање критеријума наведених у ставу 2. овог
члана.
(4) Програм за генерисање случајних бројева који нема
механичких дијелова и који се заснива на математичком алгоритму мора имати насумично изабрану почетну вриједност (иницијализацију).
(5) Цертификат о усклађености за одређени тип аутомата
утврђује се на одабраном узорку из серије аутомата истог произвођача, који носе исту ознаку модела и који су истоврсни у
опреми и уграђеном програму (исте врсте игара, исти систем
добитака који се могу провјерити на основу одобреног оригиналног медија као носача, нпр. ЕEPROM, ЕPROM, PROM,
Flash ROM, тврди диск, CDROM, DVD) или садржаја медија
у електронском облику, који подразумијева програм за игре,
слику, штампач, звук, терминал за додир, апарат за примање
новчаница и системске поставке аутомата.
Члан 13.
(1) Аутомат за игре на срећу садржи само оне игре које
су описане у упутствима за употребу.
(2) Програмску плочу аутомата уграђује произвођач, а
мора омогућити само оно што је описано у упутствима за
употребу, те оно што је садржано у техничком опису игре.
(3) Резултат игре на аутоматима мора зависити искључиво од будућег неизвјесног догађаја који није могао бити
унапријед познат, нити се могао унапријед предвидјети.
(4) Аутомат мора осигуравати заштиту свих склопова
које спроводе програм, генеришу случајне бројеве и надзиру игру, укључујући и све носиоце података и програмске
кодове.
(5) Приступ склоповима из става 4. овог члана допуштен је само овлашћеним лицима Управе и лицима која
обављају технички преглед, а у случају сервисних радова
допуштен је и приређивачу уз присуство представника
овлашћеног правног лица које обавља технички преглед
аутомата.
(6) Сваки од сервисних радова из става 5. овог члана
мора бити уписан у сервисну књигу аутомата и у записник
овлашћеног правног лица, које обавља технички преглед
аутомата.
Члан 14.
Приређивачи игара на срећу на аутоматима могу приређивати игре на срећу на начин да увежу апарате за игре
на срећу у једну мрежу у сврху формирања џекпота искључиво у оквиру једног аутомат клуба.
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Члан 15.
(1) Аутомати морају бити тако конструисани да због прекида електричног напајања не дође до брисања и губитка података који су похрањени у њиховој меморији, а односе се на
поједине игре (уплате, бонуси, фазе игре), те стања прописаних
електромеханичких и електронских бројчаника на аутомату.
(2) Аутомати имају најмање четири контролна нересетна електромеханичка бројчаника, од којих један биљежи улаз промета, а други излаз промета (IN, OUT), трећи
биљежи улог (BET) и четврти биљежи добитак (WIN).
(3) Аутомати морају имати уграђен SAS Client board (Slot
Machine Interface Board - SMIB), који се напаја електричном
енергијом из прикључка независног од аутомата, са аутономијом рада од шездесет минута у случају нестанка напајања.
(4) Користећи SAS протокол, SMIB мора имати могућност локалном серверу слати све догађаје (evente) на аутоматима.
(5) Локални сервер мора регистровати сваки џекпот добитак у износу који је једнак или већи од износа који је
у складу са Законом о играма на срећу (у даљем тексту:
Закон) предмет опорезивања.
(6) Локални сервер дневно шаље извјештаје о регистрованим џекпот добицима на сервер Министарства.
(7) У случају губитка везе између локалног сервера и
SMIB-а, локални сервер мора серверу Министарства послати поруку (аларм) са подацима о идентификационом
броју аутомата и SMIB-а, локације и времену када је дисконекција настала.
(8) По успостављању везе, локални сервер мора опет
послати поруку серверу Министарства са одговарајућим
подацима.
(9) Максимално дозвољено вријеме без конекције између SMIB-а и локалног сервера је 48 часова, а уколико у року
од 48 часова није успостављена конекција, систем активира аларм, а приређивач искључује апарат из употребе до
отклањања квара.
Члан 16.
(1) Систем џекпот добитака мора бити посебно цертификован.
(2) У систем џекпот добитака могу бити повезани аутомати само на једној локацији приређивача.
(3) Џекпот добитак дефинише се или као растући добитак на основу износа игара на које су стављени улози и/или
као један или више унапријед дефинисаних фиксних износа
добитака.
(4) Сви аутомати повезани у систем џекпот добитака морају имати једнаку могућност за освајање џекпот добитка.
(5) Повезани џекпот добици подразумијевају више повезаних аутомата на једној локацији приређивача.
(6) Џекпот добици су резултат случајности (енгл.
random generator).
(7) Џекпот вриједност мора бити у сваком тренутку
видљива свим играчима.
(8) Сви џекпот добици морају имати дефинисане:
1) почетне вриједности,
2) инкремент (добит) по игри - дио који се одваја од
сваке игре да би се пунио фонд за џекпот,
3) доњу граничну вриједност,
4) горњу граничну вриједност.
(9) У случају џекпот добитка који је једнак или већи
од износа који је по Закону предмет опорезивања, аутомат
се мора аутоматски зауставити до исплате добитка играчу.
3.1. Начин и мјесто обављања техничког прегледа
аутомата
Члан 17.
Технички преглед аутомата обавља се у пословном простору приређивача или у пословном простору правног лица
овлашћеног за обављање техничког прегледа.
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Члан 18.
(1) О техничком прегледу аутомата саставља се записник који садржи:
1) пословно име, јединствени идентификациони број
(ЈИБ) и сједиште правног лица које обавља технички преглед,
2) мјесто и датум обављања техничког прегледа,
3) пословно име и сједиште подносиоца захтјева,
4) податке о произвођачу, врсти и типу, годину производње, инвентурни број, фабрички и серијски број аутомата,
5) техничке карактеристике аутомата са ознакама свих
независних функцијских склопова, попис медија за чување
података (ЕEPROM, ЕPROM, PROM, Flash ROM, тврди
диск, CD-ROM, DVD) с програмском опремом за играње,
слику, звук, штампач, монитор осјетљив на додир, апарат
за примање новчаница и системске поставке, те податке
за идентификацију наведене уграђене програмске опреме
(произвођачева ознака програмске опреме, верзије и серијски бројеви),
6) податке о цертификату за одређени тип аутомата,
7) податке о техничкој документацији која је коришћена
при обављању техничког прегледа,
8) податке о уређајима и опреми коришћеним при обављању техничког прегледа (алати коришћени за провјеру
испитних бројева - checksum),
9) попис извршених радњи по редослиједу обављања и
добијене податке,
10) документацију о извршеној провјери исправности
рада електронског и контролног електромеханичког бројчаника, те запис о коначном стању свих бројчаника након
провјере,
11) број мјеста означених за пломбирање на поједином
аутомату,
12) ознаку извјештаја о претходном техничком прегледу аутомата, ако је био обављен.
(2) Записник о техничком прегледу потписује овлашћено лице које је обавило технички преглед аутомата.
(3) Записник из става 1. овог члана израђује у најмање
три примјерка, од којих се по један примјерак доставља
подносиоцу захтјева и Управи у писменом и електронском
облику.
3.2. Потврда о техничкој исправности аутомата
Члан 19.
На основу података добијених техничким прегледом
и утврђеним у записнику, овлашћено правно лице издаје
потврду (увјерење) о техничкој исправности аутомата који
испуњавају услове прописане Законом и овим правилником.
Члан 20.
Након обављеног првог техничког прегледа, правно
лице овлашћено за обављање техничког прегледа обавезно је да на аутомату означи сва мјеста за пломбирање
програмске плоче и контролног електромеханичког бројчаника, те да аутомат на видљивом мјесту означи својом
маркицом или наљепницом, која мора бити заштићена од
оштећења.
Члан 21.
(1) Након техничког прегледа и постављања аутомата
на Законом прописану локацију, лица која за ту дјелатност
имају овлашћење Министарства пломбирају програмске
плоче и електромеханичке бројчанике.
(2) При сваком пломбирању аутомата овлашћена
лица из става 1. овог члана провјеравају исправност података на постављеној маркици или наљепници из члана
20. овог правилника и резултат провјере констатују у записнику.
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3.3. Извјештаји и евиденције о обављеним
техничким прегледима

Члан 22.
Правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа обавезно је извјештаје о обављеним техничким прегледима и издатим потврдама о техничкој исправности аутомата и столова достављати Управи у року од седам дана од
дана када је обављен технички преглед.
Члан 23.
(1) Правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа води евиденцију о техничким прегледима и евиденцију
о издатим потврдама о техничкој исправности аутомата.
(2) Евиденција о обављеним техничким прегледима
садржи:
1) редни број,
2) датум подношења захтјева за технички преглед,
3) пословно име, јединствени идентификациони број
(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева,
4) податке о аутомату или столу (произвођач, тип и година производње),
5) датум и мјесто (назив, адреса) техничког прегледа,
6) резултат техничког прегледа аутомата или стола
(исправан / није исправан),
7) ознаку записника о техничком прегледу аутомата.
(3) Евиденција о издатим потврдама о техничкој исправности аутомата садржи:
1) редни број,
2) пословно име, јединствени идентификациони број
(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева за издавање потврде,
3) датум и мјесто (назив, адреса) техничког прегледа,
4) датум издавања потврде о техничкој исправности и
5) ознаку потврде о техничкој исправности.
(4) Документација која се односи на обављање техничког прегледа чува се најмање три године.
3.4. Овлашћење за обављање техничког прегледа
аутомата
Члан 24.
(1) Технички преглед аутомата обављају правна лица
која за ту дјелатност посједују рјешење министра којим се
даје овлашћење за обављање техничког прегледа аутомата.
(2) Технички преглед могу обављати правна лица која
се не баве дјелатношћу приређивања игара на срећу, која
нису произвођач, добављач, сервисер или овлашћени заступник произвођача.
(3) Технички преглед могу обављати правна лица која
редовно измирују своје пореске обавезе.
Члан 25.
Уз захтјев за добијање овлашћења за обављање техничког прегледа из члана 24. овог правилника правно лице
прилаже:
1) рјешење о регистрацији правног лица,
2) банкарску гаранцију на износ од 100.000 КМ за квалитетно вршење пословања,
3) доказ да су контролори оспособљени за вршење
техничког прегледа код лабораторије овлашћене за цертификовање,
4) доказ о посједовању одговарајуће опреме за контролисање или технички преглед аутомата,
5) доказ да располаже пословним простором у којем
може обављати контролисања или технички преглед (доказ
о власништву или праву коришћења),
6) доказ да располаже адекватним возилима за обављање техничког прегледа на терену (доказ о власништву
или праву коришћења) - најмање два возила,
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7) изјаву којом потврђује да се не бави дјелатношћу
приређивања игара на срећу, да није произвођач, добављач,
сервисер или овлашћени заступник произвођача, те да нема
удио у власништву тих правних лица,
8) цертификат о акредитацији према норми ISO 17020,
9) рјешење надлежног органа о испуњености услова за
испитивање електричних инсталација (електрична безбједност аутомата),
10) доказ о уплати једнократне накнаде из члана 18. Закона.
Члан 26.
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају
имати своје наљепнице са холограмом којим печате критична мјеста које је овлашћена лабораторија прописала.
(2) Наљепнице морају бити таквог квалитета да онемогућавају скидање наљепнице без остављања трагова.
Члан 27.
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају
осигурати независност и објективност у пословању, чувати
пословну тајну и сносити одговорност за обављени посао.
(2) Рјешење из члана 24. овог правилника доноси министар на период од пет година, уколико су испуњени услови прописани Законом и овим правилником.
(3) Рјешење из става 2. овог члана на захтјев правног
лица може се продужити.
Члан 28.
Правна лица подносе Министарству захтјев за добијање одобрења за обављање техничког прегледа, уз доказе о испуњавању услова прописаних чланом 25. овог
правилника.
Члан 29.
Произвођачи, односно увозници аутомата за које је
потребан специјалан алат, односно читачи, обавезни су
обезбиједити потребни број тих уређаја правним лицима овлашћеним од Министарства за обављање техничког
прегледа.
Члан 30.
Правним лицима, овлашћеним за обављање техничког
прегледа, која дјелатност не обављају у складу сa одредбама
Закона и овог правилника или уколико не испуњавају један
од услова за добијање одобрења, као и правним лицима која
нестручно обављају дјелатност или која злоупотребљавају
овлашћења, Министарство доноси рјешење којим одузима
овлашћење за обављање техничког прегледа након извршене контроле од овлашћених лица Управе.
ГЛАВА IV
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ТЕХНОЛОГИЈА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ
4.1. Технички преглед система за приређивање игара
на срећу путем интернета
Члан 31.
Техничким прегледом утврђује се исправност рачунарског система за приређивање игара на срећу путем интернета и подразумијева провјеру:
1) усаглашености система са техничком документацијом подносиоца захтјева,
2) усаглашености система са цертификатом издатим од
овлашћене лабораторије,
3) сигурности рада и функционисања система,
4) верзије софтвера система.
Члан 32.
(1) Техничком прегледу подлијеже систем за приређивање игара на срећу путем интернета прије стављања у
употребу и за вријеме употребе.
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(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања система у употребу,
2) редовно, годишњим прегледом система,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након сваког обављеног сервиса система,
6) након надоградње или измјене софтвера.
Члан 33.
(1) Приређивач игара на срећу подноси правном лицу
овлашћеном за обављање техничког прегледа захтјев за
обављање техничког прегледа система за приређивање игара на срећу путем интернета, који садржи:
1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип система за који се захтијева технички
преглед,
3) назив произвођача и верзију софтвера за систем,
4) цертификат о усклађености система.
(2) Изузетно од члана 32. став 2. овога правилника,
Управа, односно Министарство може у свако доба затражити технички преглед исправности система за приређивање
игара на срећу путем интернета који је већ у употреби са
важећом потврдом о техничкој исправности.
Члан 34.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о
спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности
карактеристика система, из којег је видљиво шта се провјеравало, мјерило и утврђивало, садржи:
1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвер) система;
3) идентификацију програма (софтвер) система;
4) опис имплементираних игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа систему;
6) провјеру контроле регистрације играча;
7) провјеру прорачуна вјероватноће добитка код игара
код којих исход зависи искључиво од случаја;
8) обрачунски систем који обухвата:
1. преглед свих уплата на новчаник за депозит (main
wallet),
2. преглед стања новчаника за депозит,
3. преглед евиденција уплата за игре,
4. преглед евиденција остварених добитака од играња,
5. преглед стања новчаника за игру (game wallet),
6. провјеру начина пребацивања средстава из једног у
други новчаник у случају опорезивања;
9) провјеру способности софтвера да онемогући пребацивање средстава из новчаника једног играча у новчаник
другог играча;
10) провјеру могућности за саморегулацију и самоискључење играча;
11) попис обављених испитивања.
Члан 35.
(1) Трошкове техничког прегледа сноси подносилац
захтјева за технички преглед, било редовног или ванредног
прегледа из члана 32. овог правилника.
(2) Уколико се након ванредног техничког прегледа обављеног по захтјеву Министарства или Управе утврди да је
систем технички исправан, трошкове техничког прегледа
сноси приређивач.
4.2. Технички преглед система за приређивање
кладионичких игара
Члан 36.
Техничким прегледом утврђује се исправност рачунарског система за приређивање кладионичарских игара и подразумијева провјеру:
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1) усаглашености система са техничком документацијом подносиоца захтјева,
2) усаглашености система са цертификатом издатим од
овлашћене лабораторије,
3) сигурности рада и функционисања система,
4) провјеру верзије софтвера система.
Члан 37.
(1) Техничком прегледу подлијеже систем за приређивање кладионичарских игара прије стављања у употребу и
за вријеме употребе.
(2) Технички преглед обавља се:
1) прије првог стављања система у употребу,
2) редовно, годишњим прегледом система,
3) ванредно, на захтјев Управе, односно Министарства,
4) ванредно, на захтјев приређивача,
5) након сваког обављеног сервиса система и
6) након надоградње или измјене софтвера.
Члан 38.
(1) Приређивач кладионичких игара подноси правном
лицу за обављање техничког прегледа захтјев за обављање
техничког прегледа система за приређивање кладионичких
игара, који садржи:
1) пословно име и сједиште приређивача,
2) ознаку и тип система за који се захтијева технички
преглед,
3) назив произвођача и верзију софтвера за систем и
4) цертификат о усклађености система.
(2) Изузетно од члана 37. став 2. овога правилника,
Управа може у свако доба затражити технички преглед
исправности система за приређивање кладионичарских
игара који је већ у употреби са важећом потврдом о техничкој исправности.
Члан 39.
Технички извјештај о испитивању обухвата податке о
спроведеном испитивању, те утврђивању функционалности
карактеристика система, из којег је видљиво шта се провјеравало, мјерило и утврђивало, садржи:
1) преглед испитивања;
2) идентификацију опреме (хардвер) система;
3) идентификацију програма (софтвер) система;
4) опис имплементираних игара;
5) заштиту од неовлашћеног приступа систему;
6) провјеру контроле регистрације играча (SMS
клађење);
7) провјеру могућности за саморегулацију и самоискључење играча (SMS клађење);
8) провјеру тикета са уплатама за игру;
9) провјеру исплате добитака;
10) провјеру начина сторнирања тикета (максимум 15
минута прије почетка догађаја);
11) провјеру способности софтвера да спријечи могућност дијељења тикета, тј. креирања више тикета са истим
догађајима у исто вријеме. Сви тикети морају бити одштампани на физички одвојеним листићима - потврдама о уплати. Софтвер не смије омогућавати спајање више тикета на
једној потврди и њихово аутоматско процесирање (уплата,
исплата, сторнирање). Сваки тикет мора имати јединствени
идентификациони број (GUID/UUID);
12) обрачунски систем код SMS клађења, који обухвата:
1. преглед свих уплата на рачун за играње,
2. преглед стања рачуна,
3. преглед евиденција уплата за игре,
4. преглед евиденција остварених добитака од играња,
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5. провјеру начина пребацивања средстава са рачуна за
играње на рачун у банци у случају опорезивања;
13) провјеру способности софтвера да спријечи могућност пребацивања средстава са једног рачуна на други
(SMS клађење);
14) попис обављених испитивања.
Члан 40.
(1) Трошкове техничког прегледа сноси подносилац
захтјева за технички преглед, било редовног или ванредног
прегледа из члана 37. овог правилника.
(2) Уколико се након ванредног техничког прегледа обављеног по захтјеву Министарства или Управе утврди да је
систем технички исправан, трошкове техничког прегледа
сноси приређивач.
4.3. Извјештаји и евиденције о обављеним техничким
прегледима технологија за приређивања игара на
срећу
Члан 41.
Правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа обавезно је извјештаје о обављеним техничким прегледима и издатим потврдама о техничкој исправности технологија за игре на срећу достављати Управи у року од седам
дана од дана када је обављен технички преглед.
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Члан 44.
Уз захтјев за добијање рјешења из члана 43. став 1. овог
правилника правно лице прилаже:
1) рјешење о регистрацији правног лица,
2) банкарску гаранцију на износ од 100.000 КМ за квалитетно вршење пословања,
3) доказ да су контролори оспособљени за вршење
техничког прегледа код лабораторије овлашћене за цертификовање,
4) доказ о посједовању одговарајуће опреме за контролисање или технички преглед,
5) доказ да располаже пословним простором са којег
може обављати контролисања или технички преглед (доказ
о власништву или праву коришћења),
6) доказ да располаже адекватним возилима за обављање техничког прегледа на терену (доказ о власништву
или праву коришћења) - најмање два возила,
7) изјаву којом потврђује да се не бави дјелатношћу
приређивања игара на срећу, да није произвођач, добављач,
сервисер или овлашћени заступник произвођача, те да нема
удио у власништву тих правних лица,
8) цертификат о акредитацији према норми ISO 17020,
9) доказ о уплати једнократне накнаде из члана 18. Закона.

Члан 42.
(1) Правно лице овлашћено за обављање техничког прегледа води евиденцију о техничким прегледима и евиденцију о издатим потврдама о техничкој исправности.
(2) Евиденција о обављеним техничким прегледима
садржи:
1) редни број,
2) датум подношења захтјева за технички преглед,
3) пословно име, јединствени идентификациони број
(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева,
4) податке о технологији која се провјерава (произвођач, тип и година производње),
5) датум техничког прегледа, назив и адресу подносиоца захтјева гдје је извршен технички преглед,
6) резултат техничког прегледа (исправан / није исправан) и
7) ознаку записника о техничком прегледу.
(3) Евиденција о издатим потврдама о техничкој
исправности садржи:
1) редни број,
2) пословно име, јединствени идентификациони број
(ЈИБ) и сједиште подносиоца захтјева за издавање потврде,
3) датум техничког прегледа, адресу подносиоца захтјева гдје је извршен технички преглед,
4) датум издавања потврде о техничкој исправности и
5) ознаку потврде о техничкој исправности.
(4) Документација која се односи на обављање техничког прегледа чува се најмање три године.

Члан 45.
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају имати своје наљепнице са холограмом којим печате
критична мјеста система које је овлашћена лабораторија
прописала.
(2) Наљепнице морају бити таквог квалитета да онемогућавају скидање наљепнице без њиховог оштећења или
остављања трагова.

4.4. Овлашћење за обављање техничког прегледа
технологија за приређивање игара на срећу

Члан 48.
(1) Трошкови техничког прегледа из овог правилника
утврђују се за:
1) редовни технички преглед:
1. апарата - 70 КМ,
2. технологија - 500 КМ;
2) ванредни технички преглед:
1. апарата - 100 КМ,
2. технологија - 700 КМ.
(2) Поред трошкова техничког прегледа из става 1. овог
члана, у случају одласка на терен ради вршења техничког

Члан 43.
(1) Технички преглед технологија за приређивање игара
на срећу обављају правна лица која за ту дјелатност посједују рјешење министра.
(2) Технички преглед могу обављати правна лица која
се не баве дјелатношћу приређивања игара на срећу, која
нису произвођач, добављач, сервисер или овлашћени заступник произвођача.
(3) Технички преглед могу обављати правна лица која
редовно измирују своје пореске обавезе.

Члан 46.
(1) Правна лица која обављају технички преглед морају
осигурати независност и објективност у пословању, чувати
пословну тајну и сносити одговорност за обављени посао.
(2) Правним лицима, овлашћеним за обављање техничког прегледа, која дјелатност не обављају у складу сa
ставом 1. овог члана или уколико не испуњавају један од
услова за добијање одобрења, као и правним лицима која
нестручно обављају дјелатност или која злоупотребљавају
овлашћења, Министарство ће одузети овлашћење за обављање техничког прегледа након извршене контроле од
овлашћених лица Управе.
Члан 47.
(1) Правна лица подносе Министарству захтјев за добијање рјешења за обављање техничког прегледа, уз доказе
о испуњавању услова прописаних чланом 44. овог правилника.
(2) Овлашћење за обављање техничког прегледа рјешењем доноси министар на период од пет година.
(3) Истеком рока из става 2. овог члана овлашћење се
може, на захтјев приређивача, продужити на период од пет
година, ако су испуњени услови прописани Законом и овим
правилником.

19.7.2019.
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прегледа, правном лицу које обавља технички преглед припадају и путни трошкови и трошкови дневница.
Члан 49.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2540/19
11. јула 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

1184
На основу члана 24. став 3. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и члана 76. став
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 115/18), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА РАЧУНАРСКОГ
СИСТЕМА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се техничке карактеристике рачунарског система за приређивање игара на срећу
који Лутрија Републике Српске и други приређивачи игара
на срећу, осим приређивача класичне томболе, обезбјеђују
у сврху надзора над њиховим пословањем и повезивањем
са системом Министарства финансија.
Члан 2.
(1) Рачунарски систем за приређивање игара на срећу
из члана 1. овог правилника (у даљем тексту: РАС) састоји
се од опреме (хардвера) и апликација (софтвера) који су
смјештени на територији Републике Српске.
(2) Просторија у којем је смјештен РАС мора бити са
контролисаним приступом, са посебним улазом, заштићена
и обезбијеђена од крађе, пожара, поплаве и других негативних утицаја.
(3) РАС заједно са опремом за повезивање са уређајима
за играње и опремом за повезивање са системом Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство) мора бити
прикључен на систем за непрекидно напајање.
(4) Приступ просторији могу имати само лица којима ће
такво право бити додијељено.
(5) РАС мора омогућавати директну конекцију са системом Министарства преко изнајмљене линије или путем
VPN или технички еквивалентне конекције.
(6) РАС мора бити цертификован од овлашћене лабораторије, а у складу са Законом о играма на срећу (у даљем
тексту: Закон) и овим правилником.
Члан 3.
Повезивање РАС-а са системом Министарства врши се
с циљем:
1) праћења и анализирања процеса играња на сваком
појединачном уређају за игру, односно компјутеру на уплатно-исплатном мјесту,
2) утврђивања свих уплата и исплата на сваком појединачном уређају за игру и сваком уплатном мјесту,
3) провјере вјеродостојности приказаних прорачуна,
4) утврђивања усаглашености рада приређивача са прописима којим се уређује одговарајући тип игара на срећу,
5) праћења и утврђивања евентуалних одступања од
цертификованих карактеристика уређаја за игре на срећу,
6) провјере дневних и мјесечних обрачуна за уређаје за
играње, односно за локације на којима се игре приређују.
Члан 4.
РАС најмање садржи:
1) базе података у којима се чувају подаци о свим прикљученим уређајима са јединственим непромјенљивим
идентификационим бројем, подаци са идентификационим
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бројем локације уплатно-исплатног мјеста и подаци о свим
појединачним уплатама и исплатама,
2) апликације, опрему и датотеке са регулаторним параметрима који обезбјеђују сакупљање, односно унос тих података,
3) апликације које омогућују увид у податке,
4) апликације које из података израђују прегледе и
извјештаје,
5) податке о појединачним уплатама и исплатама добијених од уређаја за игре на срећу који су пренесени у
XML или JSON формату.
Члан 5.
Подаци у РАС-у морају бити:
1) тачни и истинити, да приказују фактичко одвијање
комплетног процеса играња на уређајима за игре на срећу,
2) заштићени од неовлашћеног приступа,
3) доступни Министарству на начин да се омогуће
увид, избор и пренос одабраних података (read only access
- само за читање).
Члан 6.
(1) РАС мора имати капацитет да сачува све податке и
логове најмање за посљедњих 60 дана од дана уписа.
(2) Дневни и мјесечни прорачуни за сваки појединачни
уређај за играње, по појединачним типовима игара и укупно, као и дневни и мјесечни финансијски извјештаји, морају се чувати најмање пет година од дана прорачуна.
Члан 7.
(1) РАС мора посједовати механизам за обезбјеђивање
тачности датума и времена и њихове синхронизације између његових функционалних дијелова и интерфејса уграђених у уређајима за играње.
(2) Одступање времена из става 1. овог члана не може
бити дуже од 30 секунди.
Члан 8.
Подаци из РАС-а могу се преносити на друге компјутерске системе или у друге базе података, али не и обрнуто.
Члан 9.
(1) Кориснички приступ подацима и логовима врши се
искључиво помоћу РАС програма.
(2) Корисници могу приступати РАС-у само преко системске програмске опреме за пријављивање и ауторизацију, која је посебно заштићена од неовлашћеног приступа
и која се не може искључити или заобићи.
(3) Све табеле са лозинкама у базама података чувају се у
шифрованом облику у заштићеним датотекама доступним само
за систем пријављивања, ауторизацију и администрацију.
(4) Администратор РАС-а додјељује овлашћења за
приступ у зависности од задужења корисника, а корисник
може имати приступ само подацима и апликацијама РАС-а
за које је задужен и који су му потребни за обављање његовог посла на начин који одговара његовим овлашћењима.
Члан 10.
(1) За све ручно унесене или исправљене податке у
базама података сачињава се записник у писменом облику, потписан од стране одговорног лица, из којег се може
видјети ко је, када и шта унио, те разлог уноса, при чему се
морају забиљежити претходна и нова вриједност.
(2) Записник из става 1. овог члана чува се најмање
двије године од датума његовог сачињавања.
Члан 11.
За сваки прекид у раду РАС-а води се дневник у који се
уносе сљедећи подаци:
1) опис грешке и интервенције,
2) датум и вријеме настанка грешке и извршене интервенције,
3) име и презиме лица које је открило грешку, односно квар,

