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поднесеној пријави најкасније до истека шест мјесеци од
мјесеца у ком се пријава подноси.
(2) Измијењена пријава у смислу става 1. овог члана не
утиче на доспијеће и плаћање обавезе.
Члан 9.
(1) За сваку исплату добитка преко износа на који се
плаћа порез на добитке приређивач издаје потврду о добитку, на основу које се исплаћује добитак добитнику.
(2) Потврда из става 1. овог члана садржи:
1) назив приређивача,
2) име, презиме добитника и јединствени матични број,

45

31.5.2019.

3) мјесто и вријеме остварења добитка,
4) потпис овлашћеног лица које исплаћује добитак и
печат приређивача,
5) износ оствареног добитка и износ обрачунатог пореза на добитке од игра на срећу и наградних игара.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 06.05/020-1691-1/19
21. маја 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
ПРИЛОГ

Република Српска
Министарство финансија
Републичка управа за игре на срећу

ПП-ПД Пореска пријава за порез на добитке од
игара на срећу и наградних игара

БАР-КОД ОЗНАКА

Одјељак 1 - Подаци о приређивачу
1) ЈИБ / ЈМБ

4) Врста пријаве
 Основна
 Измијењена

2) Назив / Име и презиме
____________________________________________
3) Адреса
____________________________________________

Редни
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
обвезника/добитника
2

8) Порески период
Од
//20
До
//20

5) Шифра општине

6) Телефон
7) Електронска пошта

Одјељак 2 - Подаци о износу обрачунатог пореза
Износ пореза на добитак
ЈМБ/ЈИБ обвезника/добиИзнос
тника
добитка
10%
15%
20%
3

4

5

6

7

30%

За исплату

8

9

УКУПНО (уписати само ако листа завршава на
овом листу)
Овјера приређивача

Овјера Републичке управе за игре на срећу

Изјава: Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су сви
унесени подаци у овој пријави тачни и вјеродостојни.
Име и презиме овлашћеног лица / законског заступника
Потпис овлашћеног лица / законског заступника

Датум

Име и презиме лица које је попунило Пријаву
Потпис лица које је попунило Пријаву

Датум пријема
Име и презиме службеника Управе
Потпис службеника Управе
Име лица које је вршило обраду

М.П.

Датум обраде

М.П.

Упутство: Колона 5 - Порез на добитке од игара на срећу (1.000 < добитак ≤ 10.000 КМ) Колона 6 - Порез на добитке од игара на срећу
(10.000 < добитак ≤ 50.000 КМ) Колона 7 - Порез на добитке од игара на срећу (50.000 < добитак ≤ 100.000 КМ) Колона 8 - Порез на
добитке од игара на срећу (100.000 < добитак)
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На основу члана 13. став 2. 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, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРИМЈЕНИ СТАНДАРДА ОДГОВОРНОГ
ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови поступања приређивача приликом примјене међународних стандарда одговорног приређивања игара на срећу.

31.5.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 2.
(1) Под међународне стандарде којима се регулише
ова област подразумијевају се WLA Responsible Gaming
Framework и EL European Responsible Gaming Standards,
без обзира на то да ли су приређивачи чланови наведених
асоцијација или не.
(2) Циљ одговорног приређивања и одговорног играња
игара на срећу je сузбијање негативних посљедица играња
игара на срећу како би се умањио ризик за друштво, посебно за рањиве групе као што су малољетници и лица са
ризиком прекомјерног, односно компулсивног играња.
Члан 3.
(1) У складу са Законом о играма на срећу и овим правилником, приређивачи су дужни у свом раду успоставити
концепт одговорног приређивања игара на срећу.
(2) Приређивачи су дужни самостално или заједнички у
оквиру својих удружења формирати центре за помоћ појединцима у сврху сузбијања зависности од прекомјерног
играња.
Члан 4.
Концепт одговорног приређивања подразумијева испуњеност сљедећих циљева одговорног приређивања игара
на срећу:
1) постизање високог нивоа свијести о друштвено одговорном приређивању игара на срећу,
2) усклађивање са стандардима за одговорно приређивање игара на срећу релевантних европских и свјетских
асоцијација из члана 2. овог правилника,
3) остварење континуитета друштвено одговорног приређивања игара на срећу,
4) јачање индивидуалне одговорности за друштвено одговорно приређивање игара на срећу.

да:
па,

Члан 5.
(1) Приређивачи игара на срећу дужни су у свом раду
1) обезбиједе заштиту интереса играча и рањивих гру-

2) обезбиједе поштовање релевантних законских прописа,
3) примјењују и развијају најбоље праксе у свом раду,
4) развијају боље разумијевање друштвеног утицаја
играња игара на срећу и доприносе разумијевању проблема
насталих прекомјерним играњем.
(2) Приређивачи игара на срећу спроводе обуке за своје
запослене како би се побољшало њихово разумијевање за
одговорно играње.
Члан 6.
Приређивачи игара на срећу на локацијама на којима
се игре организују стављају на располагање информације:
1) којима се промовише одговорно играње,
2) гдје играчи могу пронаћи помоћ, укључујући и број
линије за помоћ и друге могућности лијечења.
Члан 7.
Приређивачи игара на срећу рекламирање и промоцију
својих услуга спроводе на начин да те активности:
1) нису усмјерене на проблематичне играче или рањиве
групе,
2) буду у складу са релевантним прописима,
3) примјењују општеприхваћене етичке стандарде,
4) укључују поруку о одговорном игрању и број линије
за помоћ гдје је то прикладно,
5) не наводе на закључак да је играње разумна стратегија за стицање финансијских користи,
6) нису усмјерене ка лицима која су млађа од законски
дозвољене старосне границе.
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Члан 8.
(1) Приређивачи игара на срећу дужни су да на видном
мјесту назначе која је законски дозвољена старосна граница за учешће у играма на срећу.
(2) Приређивачи игара на срећу:
1) провјеравају старост појединаца на својим уплатним
мјестима,
2) спречавају малољетним лицима улаз у просторије у
којима се примају уплате за игре на срећу.
Члан 9.
Приређивачи интернет игара на срећу и приређивачи
кладионичких игара на срећу путем SMS:
1) омогућавају примјену програма за самоискључење
појединцима који захтијевају да буду искључени на одређени период,
2) омогућавају играчима да ограниче износе својих улога примјеном дневних, недјељних и мјесечних лимита.
Члан 10.
Приређивач именује лице које је задужено за спровођење, обуку и унапређење друштвено одговорног приређивања игара на срећу.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1691/2/19
21. маја 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
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На основу члана 93. став 4. 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, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПРИРЕЂИВАЊУ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником утврђују се технички услови за приређивање интернет игара на срећу, услови који се односе
на програмску подршку и опрему, садржај општих правила
интернет игара на срећу и начин њиховог приређивања.
Члан 2.
Интернет игре на срећу могу приређивати правна лица
која испуњавају услове прописане за приређивање интернет игара на срећу у складу са Законом о играма на срећу
(у даљем тексту: Закон) након прибављања лиценце, коју
издаје Министарство финансија.
Члан 3.
(1) Приређивач интернет игара на срећу (у даљем тексту: приређивач) дужан је дa има техничку и функционалну
опрему, односно хардвер и софтвер преко којих играчи учествују у играма на срећу путем глобалне интернет мреже.
(2) Софтвер из става 1. овог члана цертификован је од
овлашћене лабораторије за цертификацију и може да буде
у власништву приређивача или да приређивач посједује
право коришћења софтвера у сврху приређивања интернет
игара на срећу.
(3) Хардвер из става 1. овог члана обавезно је у власништву приређивача интернет игара на срећу.
Члан 4.
Интернет систем приређивача је систем рачунара, односно сервера на ком је инсталиран софтвер (програми, од-

