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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, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА РАЧУНАРСКОГ
СИСТЕМА ЗА НАДЗОР НАД ПРИРЕЂИВАЊЕМ ИГАРА НА
СРЕЋУ

Члан 1.
У Правилнику о техничким карактеристикама рачунарског система за надзор над приређивањем игара на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/20) члан
5. мијења се и гласи:
“(1) Приређивач је дужан да обезбиједи сву хардверску
опрему и инфраструктуру неопходну за несметан рад РАСа, која се прецизира у техничкој спецификацији РАС-а, коју
израђује администратор РАС-а, уз претходну сагласност
Министарства.
(2) Приређивач је дужан да свој централни систем приређивача повеже на РАС.
(3) Повезани системи из става 2. овог члана морају обезбиједити тачно дефинисане податке за различите игре на
срећу, односно њихове појединачне финансијске трансакције
према РАС-у, чију ће техничку спецификацију приређивачи
добити од администратора РАС-а прије процеса повезивања.
(4) Приређивач је дужан да обезбиједи потврду, у писменој или електронској форми, за сваку уплату или испла-
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ту, са назначеним QR-кодом и јединственим бројем тикета, који служи за провјеру аутентичности уплате, односно
исплате, осим у случају када је уплата извршена путем
уређаја који има уграђен SAS Client board (Slot Machine
Interface Board - SMIB) и који има инсталиран додатни
уређај за SAS читање података са самог уређаја.
(5) QR-код треба да садржи податке из става 4. овог члана, који се дефинишу у техничкој спецификацији администратора РАС-а.
(6) Свака потврда о уплати или исплати мора бити регистрована са јединственим кључем који ће бити могуће
унапријед резервисати преко РАС-а.
(7) Испод QR-кода мора бити исписан ћирилицом или
латиницом сљедећи текст: ‘Овај QR-код омогућава провјеру овог листића. За више информација скенирајте код.’
(8) У интернет играма на срећу потврда (листић) са QRкодом шаље се за сваку трансакцију са играчевог трансакционог или електронског рачуна на његов виртуелни рачун
(уплата), као и за сваку трансакцију са виртуелног рачуна
на трансакциони или електронски рачун играча (исплата).
(9) Приређивач поставља обавјештење на сваком уплатном мјесту, те на интернет порталу за интернет игре на
срећу, у којем се објашњавају права и могућности сваког
играча и приређивача.
(10) Централни систем приређивача мора да посједује
механизам за обезбјеђивање тачности датума и времена и
њихове синхронизације између његових функционалних
дијелова и интерфејса уграђених у уређајима за играње.
(11) Одступање времена на рачунарском систему из
става 10. овог члана од времена у РАС-у не може бити дуже
од 30 секунди.
(12) Централни систем приређивача мора омогућити
сљедеће:
1) свака уплата, исплата или тикет заводи се под јединственим кодом, под којим се шаље РАС-у,
2) промјена на тикетима пријављује се под истим јединственим кодом на систем под којим је тикет креиран,
3) свака уплата, исплата или тикет мора да има пропратни документ (тикетни листић или рачун), на којем мора
постојати мјесто за QR-код, преко којег се може провјерити аутентичност (исправност) тикета (уплате, исплате или
слично) на РАС-у,
4) свака уплата, исплата или тикет мора се пријавити на
РАС у року од 90 секунди,
5) када у тренутку вршења уплата, исплата и слично
технички није изводљива испорука податка на РАС у смислу тачке 4) овог става, подаци се морају чувати у систему
приређивача и послати кад се за то испуне технички услови,
6) у случају накнадне испоруке података у смислу тачке
5) овог става, потребно је навести разлог закашњења на начин дефинисан у техничкој спецификацији РАС-а из става
1. овог члана.”.
Члан 2.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Да би РАС добио одобрење од Министарства, потребно је да правно лице које је произвођач РАС-а буде
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изабрано путем јавног конкурса за избор правног лица за
вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја
РАС-а.
(2) Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводи Министарство на основу критеријума прописаних овим чланом.
(3) Право пријављивања на јавни конкурс из става 1.
овог члана има правно лице које испуњава сљедеће критеријуме:
1) да је регистровано правно лице са сједиштем у Републици Српској,
2) да посједује банкарску гаранцију на износ од 100.000
КМ годишње за квалитетно вршење пословања,
3) не бави се дјелатношћу приређивања игара на срећу,
није сервисер или овлашћени заступник приређивача,
не обавља послове сертификовања и техничког прегледа
уређаја и технологија за прирeђивање игара на срећу, те
нема удио у власништву тих правних лица,
4) да је стручно и технички оспособљено за израду, одржавање, надоградњу и развој РАС-а,
5) да је остварило промет од најмање 10.000.000 КМ у
области информационих технологија у посљедњих годину
дана,
6) да има одговарајуће искуство у производњи и одржавању рачунарских система.
(4) У смислу става 3. тачка 3) овог члана право учешћа
на јавном конкурсу због сукоба интереса или неспојивости
послова нема лице које:
1) се бави дјелатношћу приређивања игара на срећу,
2) је сервисер или овлашћени заступник приређивача,
3) врши сертификовање или техничке прегледе уређаја
и технологија за прирeђивање игара на срећу,
4) има непосредно или путем другог правног лица удио
у власништву правних лица из т. 1), 2) и 3) овог става.
(5) У смислу става 3. тачка 4) овог члана право учешћа
на јавном конкурсу има правно лице које:
1) има позитиван пословни резултат у посљедње три
финансијске године;
2) има имплементиране сљедеће системе управљања квалитетом: ISO 9001, ISO 27001, ISO/IEC 20000, ISO
22301, ISO 45001, ISO 18295;
3) има на располагању стручни кадар на кључним позицијама:
1. вођа пројекта/стручњак за анализу са радним искуством на пословима у вези са вођењем и управљањем
пројектима и израдом пројектне документације,
2. вођа тима за софтвер који има искуство у вођењу и
управљању пројектима,
3. софтвер архитекта који има искуство у развоју и одржавању софтверских рјешења,
4. извршилац за проактивно тестирање безбједности
система (пенетрационо тестирање).
(6) У смислу става 3. тачке 5) овог члана потребно је да
је правно лице остварило укупан промет у области информационих технологија од најмање 10.000.000 КМ без ПДВ-а
у посљедњих годину дана.
(7) У смислу става 2. тачка 6) овог члана потребно је
да је правно лице успјешно реализовало најмање један уговор у вриједности не мањој од 3.300.000 КМ без ПДВ-а,
а који је за предмет имао развој, имплементацију, одржавање и увођење нових функционалности пословног информационог система у посљедње три године, рачунајући од
дана предаје пријаве или од момента регистрације, односно
почетка пословања ако је подносилац пријаве регистрован,
односно почео да ради прије мање од три године.
(8) Изузетно од става 7. овог члана, признаће се искуство у реализацији више уговора чија је збирна вриједност,
а коју чине највише два уговора, 3.300.000 КМ без ПДВ-а,
који су за предмет набавке имали:
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1) развој и спровођење пословног информационог система и
2) одржавање и увођење нових функционалности пословног информационог система.
(9) Министарство расписује јавни конкурс из става 1.
овог члана, који треба да је отворен 15 дана од дана објављивања, а објављује се у ‘Службеном гласнику Републике Српске’ и у једним дневним новинама чије се штампано издање
дистрибуира на цијелој територији Републике Српске.
(10) Правно лице из става 1. овог члана које је изабрано
путем јавног конкурса за избор правног лица за вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а бира
се на период од 10 година.”.
Члан 3.
Након члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:
“Члан 8а.
(1) Министар финансија именује комисију за избор
правног лица из члана 8. овог правилника, која се састоји
од пет чланова, од којих најмање два члана имају диплому
електротехничког факултета или другог факултета информатичког смјера, те радно искуство најмање три године у
том степену образовања.
(2) Комисија за избор правног лица доноси пословник
о раду.
(3) Неблаговремене, недопуштене или непотпуне
пријаве и пријаве које не испуњавају критеријуме из члана
8. овог правилника, на приједлог Комисије, министар одбацује закључком.
(4) Комисија приступа оцјени пријава које нису одбачене у смислу става 3. овог члана, према сљедећим критеријумима:
1) запослени или ангажовани стручњаци из области развоја и имплементације софтверског рјешења бодовањем
могу остварити максимално 40 бодова:
1. вођа пројекта/стручњак за анализу са радним искуством на пословима у вези са вођењем и управљањем
пројектима и израдом пројектне документације:
- од 8 до 10 година радног искуства на траженим пословима - 2,5 бода,
- преко 10 до 15 година радног искуства на траженим
пословима - 5 бодова,
- преко 15 до 19 година радног искуства на траженим
пословима - 7,5 бодова,
- преко 19 година радног искуства на траженим пословима - 10 бодова,
2. вођа тима за софтвер са радним искуством у вођењу
и управљању пројектима:
- од 5 до 6 година радног искуства на траженим пословима - 4 бода,
- преко 6 до 7 година радног искуства на траженим пословима - 7 бодова,
- преко 7 година радног искуства на траженим пословима - 10 бодова,
3. софтвер архитекта са радним искуством на пословима развоја и одржавања софтверских рјешења:
- од 5 до 6 година радног искуства на траженим пословима - 2 бода,
- преко 6 до 8 година радног искуства на траженим пословима - 4 бода,
- преко 8 до 11 година радног искуства на траженим пословима - 6 бодова,
- преко 11 до 14 година радног искуства на траженим
пословима - 8 бодова,
- преко 14 година радног искуства на траженим пословима - 10 бодова,
4. извршилац за проактивно тестирање безбједности система (пенетрационо тестирање), према броју објављених
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идентификованих безбједносних пропуста/слабости у познатим електронским свјетским базама безбједносних пропуста:
- 5 објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабости - 1 бод,
- 6 објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабости - 2 бода,
- 7 објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабости - 4 бода,
- 8 објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабости - 6 бодова,
- 9 објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабости - 8 бодова,
- 10 и више објављених идентификованих безбједносних пропуста/слабости - 10 бодова;
2) за предложено рјешење РАС-а, његово одржавање,
надоградњу и развој за период за који се овлашћује правно
лице бодовањем може остварити максимално 60 бодова:
1. лоше рјешење - 0 бодова,
2. добро рјешење - 20 бодова,
3. врлодобро рјешење - 40 бодова,
4. одлично рјешење - 60 бодова.
(5) Након извршеног оцјењивања пријава, комисија
саставља извјештај о спроведеном оцјењивању са препоруком министру финансија о избору правног лица.
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(6) Министар финансија одлучује о избору правног
лица, односно доноси рјешење о његовом овлашћењу, на
основу извјештаја и препоруке комисије из става 6. овог
члана.”.
Члан 4.
У члану 9. у ставу 3. ријечи: “став 3.” замјењују се ријечима: “став 10.”.
Члан 5.
У члану 10. у ставу 1. ријечи: “став 2.” замјењују се
ријечима: “став 3.”.
Члан 6.
У члану 12. број: “(1)” на почетку текста брише се.
У тачки 2) у подтачка 3. број: “1” замјењује се бројем:
“0,50”.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, изузев одредаба члана 5. ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и става 12. тачка 3)
овог правилника, које ступају на снагу 1. маја 2021. године.
Број: 06.05/020-2305/20
5. августа 2020. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
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