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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.
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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.

823
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-
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носно апликације) за приређивање игара на срећу, повезан
на интернет мрежу, а којим су обухваћене и све његове придружене компоненте, оперативни систем, односно системи,
комуникациона опрема и хардверски, односно софтверски
системи заштите.
Члан 5.
(1) Софтвер интернет система који користи приређивач
обавезно је цертификован од овлашћене лабораторије, која
је акредитована према норми ISO/IEC 17025.
(2) Цертификатом који издаје акредитована лабораторија потврђује се да софтвер интернет система приређивача
испуњава услове дефинисане прописима којима се уређује
област игара на срећу у Републици Српској и садржи технички извјештај о извршеном испитивању информационих
и техничких услова софтвера интернет система (у даљем
тексту: извјештај).
(3) Цертификат и извјештај из става 2. овог члана приређивач посједује у писаном облику, на једном од службених језика који су у употреби у Републици Српској.
Члан 6.
(1) Извјештај обухвата податке о спроведеном испитивању и мјерењу те утврђивању функционалности карактеристика одређеног типа софтвера интернет система из ког
је видљиво шта се провјеравало, мјерило и утврђивало.
(2) Извјештај садржи сликовну шему функционисања
интернет система и има наведене све игре које се налазе на
интернет систему приређивача.
Члан 7.
(1) Софтвер приређивача конструисан је тако да:
1) осигура снимање и чување информација о играчима
добијених кроз апликацију за регистрацију;
2) играчу након регистрације доставља електронску потврду о регистрацији активацијским кодом;
3) блокира виртуелни рачун играча као систем контроле
трансфера новца играча;
4) обезбиједи да се одређена игра на срећу спроводи и
примјењује у складу са правилима те игре;
5) омогући, зависно од карактеристика игре, да исход
одобрене игре зависи искључиво од случаја или неког неизвјесног догађаја у игри и да обезбиједи тачност (синхронизованост) системског времена (датума и сата) по УТЦ
(“Coordinated Universal Time”) времену којим се обезбјеђује:
1. временско праћење свих догађаја,
2. референтни сат за извјештавање,
3. временско праћење свих трансакција,
4. употреба више система мјерења времена мора да
буде синхронизована;
6) задовољи захтјеве безбједности повјерљивих података и спречавање било каквих утицаја на ток одабране интернет игре на срећу;
7) омогући снимање и чување података и информација
о одиграним играма, укључујући:
1. вријеме почетка одабране игре,
2. стање на рачуну играча на почетку игре,
3. уплате у одабраним играма,
4. статус одабране игре (започета, завршена и друго),
5. резултат игре,
6. вријеме завршетка одабране игре,
7. износ могућег и оствареног добитка,
8. стање на виртуелном рачуну играча након завршетка
одабране игре;
8) осигура снимање и чување информација о уплатама
и исплатама (вријеме, датум, начин и износ);
9) осигура снимање и чување информација о одиграним
играма (вријеме и датум, врста игре, износ, повећање или
смањење рачуна);
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10) омогући систем контроле, односно да не дозвољава било какву измјену било ког податка на налогу играча,
новчаним трансакцијама, извјештавању или догађајима без
надзора, односно у случају било које измјене наведених података, документују се сљедеће информације:
1. информације које су промијењене,
2. вриједност података прије измјене,
3. вриједност података послије измјене,
4. вријеме и датум промјене,
5. идентификује се извршилац промјене;
12) аутоматски одбије малољетном лицу захтјев за регистрацију ради учествовања у интернет играма на срећу;
13) онемогући да играч са свог виртуелног рачуна пребацује новац на виртуелни рачун другог лица.
(2) Софтвер интернет система приређивача чија је игра
заснована на генератору случајних бројева (RNG) мора
осигурати да је случајни број независан, да случајни број
не може бити предвиђен те да је генератор случајних бројева испитан на репрезентативном узорку.
Члан 8.
Све карактеристике софтвера описане у члану 7. овог
правилника морају да буду потврђене и у извјештају.
Члан 9.
У случају додавања нових игара на интернет систем
приређивача, прије стављања у употребу, приређивач је дужан да прибави цертификат и извјештај из члана 5. овог
правилника.
Члан 10.
(1) Начин учествовања играча у одобреним интернет
играма на срећу приређивач је дужан прописати oпштим
правилима приређивања интернет игара на срећу (у даљем
тексту: oпшта правила), која обавезно садрже:
1) податке о називу и сједишту приређивача,
2) број и датум доношења oпштих правила,
3) начин регистрације играча и поступак отварања и затварања виртуелног рачуна,
4) начин примања уплата за учествовање у игри,
5) начин располагања средствима на виртуелном рачуну играча,
6) начин вршења исплата добитака играчима,
7) рок за исплату добитака са виртуелног рачуна играчу,
8) одредбе о забрани примања уплата за учествовање
у интернет играма на срећу од лица млађих од 18 година,
9) назив и опис игре на срећу (правила игре),
10) промотивни бонус (ако га приређивач додјељује играчима),
11) поступак спречавања превара и прања новца кроз
интернет игре на срећу,
12) надлежност суда у случају спора између учесника
интернет игре на срећу,
13) потпис одговорног лица и печат приређивача који
доноси општа правила.
(2) Општа правила приређивач објављује на својој интернет страници након добијања сагласности од Управе.
Члан 11.
(1) Приређивач интернет игара на срећу дужан је за потребе уплата и за исплате добитака имати отворен рачун
у банци са сједиштем у Републици Српској или која има
сједиште у Републици Српској.
(2) Средства из става 1. овог члана, у сваком тренутку,
једнака су или већа од збира свих износа који се налазе на
виртуелним рачунима играча.
(3) Приређивач не може располагати новцем играча
уплаћеним на име кредита за игру, осим да одобри рачун
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играча за уплату у висини износа за који играч назначи да
жели да учествује у току одобрене игре.
Члан 12.
Приређивач је дужан да играчу додијели јединствен
рачун (виртуелни рачун), на којем се евидентирају његова
новчана средства којима располаже за уплате и која оствари
као добитке у интернет играма на срећу играча.
Члан 13.
(1) Приређивач је дужан да за сваког играча посебно
води јединствени виртуелни рачун.
(2) Рачун је јединствен за сваког играча и отвара га приређивач у свом интернет систему, након успјешне регистрације играча.
(3) На рачуну се води евиденција о свим трансакцијама
играча (уплате и исплате) без обзира на начин плаћања.
(4) Приређивач интернет игара на срећу дужан је да
обезбиједи Министарству финансија (у даљем тексту: Министарство) приступ сљедећим подацима:
1) корисничко име регистрованог играча коме је отворен виртуелни рачун,
2) број виртуелног рачуна,
3) увид у трансакције евидентиране на виртуелном рачуну,
4) тренутно стање укупних расположивих средстава
играча на виртуелном рачуну.
Члан 14.
(1) Електронска трансакција новца (финансијска трансакција) је свака појединачна уплата и исплата у интернет
играма на срећу забиљежена, односно евидентирана електронским путем у оквиру рачунарског система приређивача.
(2) Електронска потврда о уплати је електронски запис потврде о уплати играча означена идентификационим
бројем играча, који се налази на рачуну играча на интернет
систему приређивача, а чији испис приређивач је дужан
омогућити у штампаном облику.
Члан 15.
(1) Сви извјештаји о финансијским трансакцијама (евиденције о рачунима играча) исказани у интернет систему
адекватно одговарају финансијским извјештајима у рачуноводственом систему приређивача и обрнуто.
(2) Приређивач је обавезан да изради периодичне дневне, мјесечне и годишње извјештаје о финансијским трансакцијама те обрачун и евиденцију свих мјесечних накнада
и пореза.
(3) Приређивач интернет игара на срећу дужан је омогућити овлашћеним службеницима Министарства, у сврху
надзора, приступ виртуелним рачунима играча у сваком
тренутку и приступ свим дневним, мјесечним и годишњим
извјештајима о финансијским трансакцијама из става 1.
овог члана.
(4) Подаци о свим трансакцијама на рачуну приређивача из става 2. овог члана које укључују новчана средства
обавезно се чувају на резервним копијама и могу се користити у случају квара на систему и за потребе Министарства.
(5) Копије свих релевантних података и финансијских
трансакција приређивач је дужан чувати најмање пет година од дана извршене трансакције.
Члан 16.
(1) Регистровани играч врши уплате за учествовање у
интернет играма на срећу електронским путем тако да су
видљиве тренутно након уплате, безготовински, путем безготовинског пословања, искључиво са свог банковног рачуна или својих картицa за безготовинско плаћање (кредитне
или дебитне картице), путем електронских трансфера или
посебних рачуна отворених у банци на његово име и на
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други Законом прописан начин који омогућава електронско
пословање.
(2) Уплате за учествовање у интернет играма на срећу
не могу се вршити готовинским путем који подразумијева директну предају новца на благајни приређивача, док
се безготовинским плаћањем сматра свако плаћање које се
врши на начин да се новац пребацује са рачуна играча на
рачун приређивача.
(3) Уплате на рачун играчима и исплате играчима могу
се вршити само ако је играч регистрован и посједује виртуелни рачун код приређивача.
(4) Уплате и исплате из става 3. овог члана могу се
вршити само на рачун играча отворен у банци у конвертибилним маркама или у страној валути.
(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 17.
(1) У случају да је игра прекинута усљед квара на интернет систему приређивача и спречава играча у наставку
игре, приређивач је дужан предузети све неопходне мјере
да би осигурао да његов интернет систем омогући играчу
који учествује у игри да игру настави, односно да се након
обнове система омогући наставак његовог учествовања у
игри од тренутка непосредно прије прекида игре.
(2) Ако приређивач након обнове система не омогући
услове играчу да настави са игром прекинутом усљед квара на интернет систему приређивача, приређивач је дужан
играча обавијестити да је игра прекинута и дужан је у тренутку када констатује да се игра не може наставити вратити
износ улога на виртуелни рачун играча.
Члан 18.
Приређивач је дужан да:
1) на својој интернет страници постави линк са обавјештењима која се односе на одговорно приређивање,
2) играчу, путем мејла, достави обавјештење о свим
битним информацијама које су од интереса за играча,
3) креира софтвер тако да играч може да сам себи ограничи највиши износ који може уплатити у оквиру одређеног периода, односно да може сам себе да искључи из игре,
да може да креира највиши износ губитка који може претрпјети у оквиру одређеног периода и да може да креира период самоискључења,
4) играчу онемогући приступ на дати налог одмах по
пријему његовог захтјева за самоискључење,
5) омогући играчу да у сваком тренутку, на јасан и прегледан начин, има увид у сваку уплату и добитак који је
остварио за период од годину дана, а за трансакције које
су обављене прије тог периода у року од пет дана од дана
пријема захтјева.
Члан 19.
У случају да приређивач одбије регистрацију играча,
дужан је играчу послати електронску поруку, која садржи
разлоге за одбијање регистрације, са образложењем, у року
од три дана од дана подношења захтјева за регистрацију.
Члан 20.
Осим података који се обавезно презентују на интернет
страници, приређивач је обавезан да има истакнуто упозорење да је малољетним лицима забрањено учествовање у
интернет играма на срећу.
Члан 21.
Приређивач је дужан да обезбиједи да интернет систем
и просторија у којој се налази сервер интернет система
буду физички и електронски заштићени поузданим механизмима за спречавање неовлашћеног приступа и спречавање
штетног дјеловања околине.
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Члан 22.
(1) Играчима у интернет играма на срећу нису дозвољени учествовање и уплате ради учествовања у интернет
играма које приређују приређивачи који немају лиценцу за
приређивање интернет игара на срећу у Републици Српској.
(2) Министарство ради спровођења ограничења из става 1. овог члана периодично утврђује и доставља банкама
листу интернет страница према којима банкама у Републици Српској није дозвољено да изврше налог за плаћање са
рачуна физичких лица отворених у Републици Српској.
(3) Осим мјере из става 2. овог члана, Министарство
покреће процедуру спровођења забране из става 1. овог
члана тако да се у Републици Српској не може приступити
интернет страницама приређивача интернет игара на срећу
који немају лиценцу за приређивање у складу са Законом.
Члан 23.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о техничким условима, правилима и начину
приређивања интернет игара на срећу (“Службени гласник
Републике Српске”, број 117/17).
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1691-6/19
21. маја 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске

И З В Ј Е Ш ТА Ј
НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

Предсједнику и члановима Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске, Требиње
Мишљење
Извршили смо ревизију финансијских извјештаја Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија), који обухватају Биланс стања (Извјештај о финансијском положају) на
дан 31. децембар 2018. године, Биланс успјеха (Извјештај о
укупном резултату у периоду), извјештај о промјенама на
капиталу и Биланс токова готовине (Извјештај о токовима
готовине) за годину која се завршава на тај дан, и напомене
уз финансијске извјештаје, које укључују сумарни преглед
значајних рачуноводствених политика.
По нашем мишљењу, приложени финансијски извјештаји дају истинит и објективан приказ по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Регулаторне комисије на дан 31.12.2018. године и њене финансијске
успјешности и токове готовине за годину која се завршава
на тај дан у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској.
Основ за мишљење
Ревизију смо извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Наше одговорности у складу са тим стандардима су детаљније описане у одјељку Извјештаја, који је
насловљен Одговорност ревизора за ревизију финансијских
извјештаја. Ми смо независни у односу на Регулаторну комисију, у складу са Етичким кодексом за професионалне рачуновође Одбора за међународне етичке стандарде за рачуновође (IESBA кодекс) и етичким захтјевима који су релевантни за нашу ревизију финансијских извјештаја у Републици
Српској, и испунили смо наше друге етичке одговорности
у складу са захтјевима и IESBA кодексом. Сматрамо да су
ревизорски докази које смо прибавили довољни и адекватни
да нам пруже основ за наше мишљење.
Кључна ревизијска питања
Кључна ревизијска питања су питања која су, по нашем
професионалном просуђивању, била од највећег значаја у
нашој ревизији финансијских извјештаја за текући период.
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Ова питања су разматрана у контексту ревизије финансијских
извјештаја у цјелини и у формирању нашег мишљења о њима
и ми нисмо изнијели издвојено мишљење о овим питањима.
Осим питања о којима је било ријечи у пасусу Основ за
мишљење и пасусу Одговорност ревизора за ревизију финансијских извјештаја, одлучили смо да не постоје друга кључна
питања ревизије која треба разматрати у нашем извјештају.
Одговорност руководства и лица овлашћених за
управљање за финансијске извјештаје
Руководство Регулаторне комисије одговорно је за припрему и фер презентацију ових финансијских извјештаја у
складу са Међународним стандардима финансијског извјештавања и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извјештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе настале усљед
криминалне радње или грешке.
При састављању финансијских извјештаја руководство
је одговорно за процјену способности Регулаторне комисије
да настави са пословањем у складу са начелом сталности,
објелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примјену начела сталности пословања као
рачуноводственог основа, осим ако руководство намјерава
да ликвидира Регулаторну комисију, или да обустави пословање, или нема другу реалну могућност осим да то уради.
Лица овлашћена за управљање одговорна су за надгледање
процеса финансијског извјештавања Регулаторне комисије.
Одговорност ревизора за ревизију финансијских
извјештаја
Наш циљ је стицање увјеравања у разумној мјери о
томе да финансијски извјештаји, узети у цјелини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале усљед
криминалне радње или грешке, и издавање извјештаја ревизора који садржи наше мишљење. Увјеравање у разумној
мјери означава висок ниво увјеравања, али не представља
гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са Међународним стандардима ревизије увијек открити материјалне
погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу да настану усљед криминалне радње или грешке и
сматрају се материјално значајним ако је разумно да ће они,
појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донијете на основу ових финансијских извјештаја.
Као дио ревизије у складу са Међународним стандардима ревизије ми примјењујемо професионално просуђивање
и одражавамо професионални скептицизам током ревизије.
Ми такође:
Вршимо идентификацију и процјену ризика од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извјештајима, насталих усљед криминалне радње или грешке,
осмишљавање и обављање ревизорских поступака који су
одговарајући за те ризике и прибављање довољно адекватних ревизорских доказа да обезбиједе основ за мишљење
ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне
радње већи је него за погрешне исказе настале усљед грешке зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намјерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.
Стичемо разумијевање о интерним контролама које су
релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизорских
поступака који су одговарајући у датим околностима, али
не с циљем изражавања мишљења о ефикасности система
интерне контроле Регулаторне комисије.
Вршимо процјену примијењених рачуноводствених политика и у којој мјери су разумне рачуноводствене процјене
и повезана објелодањивања које је извршило руководство.
Доносимо закључак о адекватности примјене начела
сталности као рачуноводственог основа од стране руководства и, на основу прикупљених доказа, да ли постоји
материјална неизвјесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у складу са
начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална
неизвјесност, дужни смо да у свом извјештају скренемо

