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На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18, 111/21
и 15/22), члана 24. Закона о играма на срећу (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 22/19 и 131/20) и члана 5.
ст. 1. и 2. Правилника о техничким карактеристикама рачунарског система за надзор приређивача игара на срећу у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 45/20, 80/20 и 14/22), министар финансија д о н о с и

УПУТСТВО
О НАЧИНУ УВЕЗИВАЊА ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА
СРЕЋУ НА РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР НАД
ПРИРЕЂИВАЊЕМ ИГАРА НА СРЕЋУ

1. Овим упутством уређује се начин увезивања приређивача игара на срећу на Рачунарски систем за надзор
над приређивањем игара на срећу (у даљем тексту: РАС)
путем којег, у складу са чланом 105. став 2. Закона о играма на срећу, Министарство финансија у реалном времену
врши директан надзор над приређивањем игара на срећу у
Републици Српској.

11.5.2022.
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2. На основу члана 24. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 22/19 и 131/20), (у
даљем тексту: Закон), приређивачи игара на срећу су дужни, у сврху надзора, посједовати одговарајући рачунарски
систем компатибилан са дијелом система путем којег Министарство финансија врши надзор и који је од њега одобрен.
3. На основу члана 5. Правилника о техничким карактеристикама рачунарског система за надзор приређивача игара
на срећу у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 45/20, 80/20 и 14/22), (у даљем тексту:
Правилник), приређивачи су дужни да обезбиједе сву хардверску опрему и инфраструктуру неопходну за несметан рад
РАС, која је прецизирана у техничкој спецификацији РАС, те
да свој централни систем приређивача повежу на РАС.
4. Рјешењем Министарства финансија, број: 06.05/463134-3/20, од 9. октобра 2020. године, правно лице “Prointer
ITSS” д.о.о. Бања Лука, које са “Planet Soft” д.о.о. Бања
Лука чини конзорцијум (у даљем тексту: овлашћено правно
лице), овлашћено је за вршење послова израде, одржавања,
надоградње и развоја РАС, те је Рјешењем о одобрењу рачунарског система за надзор над приређивањем игара на
срећу у Републици Српској, број: 06.05/463-134-6/20, од 23.
децембра 2020. године, поменути РАС систем одобрен.
5. Овлашћено правно лице је израдило техничку спецификацију РАС, коју је 8. јануара 2020. године доставило
свим приређивачима путем званичних имејл-адреса, под
називом: “Технички услови за повезивање на РАС”.
6. Да би омогућили надзор над приређивањем игара на
срећу прописан Законом, приређивачи игара на срећу на
аутоматима обавезни су да доставе овлашћеном правном
лицу:
1) доказ да су обезбиједили сву хардверску опрему и
инфраструктуру неопходну за несметан рад РАС на адреси
локације једног аутомат клуба, у сврху њеног увезивања на
РАС у оквиру тестне фазе пројекта, у року од седам дана од
дана ступања на снагу овог упутства,
2) имена до два лица која ће у име приређивача проћи
обуку коришћења РАС у дијелу намијењеном за приређиваче игара на срећу у року од седам дана од дана ступања на
снагу овог упутства,
3) доказ да су обезбиједили сву хардверску опрему и
инфраструктуру неопходну за несметан рад РАС у свим
аутомат клубовима у року од 30 дана од дана ступања на
снагу овог упутства.
7. Да би омогућили надзор над приређивањем игара на
срећу прописан Законом, приређивачи лутријских игара на
срећу, изузев приређивача класичне томболе, приређивачи
електронских игара на срећу, приређивачи игара на срећу
у казинима, приређивачи кладионичких игара на срећу и
приређивачи интернет игара на срећу обавезни су да доставе овлашћеном правном лицу:
1) контакт за лице које ће преузети припремљене фајлове намијењене за инсталацију на рачунарске системе приређивача у року од седам дана од дана ступања на снагу
овог упутства,
2) имена до два лица која ће у име приређивача проћи
обуку коришћења РАС у дијелу намијењеном за приређиваче игара на срећу у року од седам дана од дана ступања на
снагу овог упутства,
3) доказ да су на своје рачунарске системе приређивача извршили инсталирање припремљених фајлова, те да о
томе писменим путем обавијесте овлашћено правно лице у
року од 30 дана од дана добијања тих фајлова од овлашћеног правног лица.
8. Да би извршило Законом прописано увезивање приређивача игара на срећу на РАС, овлашћено правно лице је
обавезно да:
1) у року од 30 дана од дана достављања адресе једне
локације аутомат клуба изврши њено увезивање на РАС,
2) испоручи припремљене фајлове намијењене за инсталацију на рачунарске системе приређивача у року од три
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дана од дана доставе контакта за лице које ће преузети припремљене фајлове,
3) у року од 30 дана од дана успјешног повезивања са
РАС изврши обуку именованих лица од стране приређивача
за коришћење РАС у дијелу намијењеном за приређиваче
игара на срећу,
4) да изврши увезивање на РАС у свим аутомат клубовима након достављања доказа из тачке 6. подтачка 3) овог
упутства у складу са Ходограмом имплементације које је
овлашћено правно лице доставило Министарству.
9. Неиспуњавање обавеза приређивача прописаних т.
6. и 7. овог упутства сматраће се разлозима за одузимање
лиценце, у смислу члана 21. став 1. т. 4) и 8) Закона.
10. Неиспуњавање обавеза овлашћеног правног лица
прописаних тачком 8. овог упутства сматраће се разлозима
за одузимање овлашћења, у смислу члана 10. став 1. тачка
2) Правилника.
11. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1379/22
4. маја 2022. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

