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На основу члана 9. став 2. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и члана 43.
став 2. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на
94. сједници, одржаној 29.10.2020. године, д о н о с и

УРЕДБУ
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ КОРИСНИКА И
НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ОД ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овом уредбом уређују се критеријуми за утврђивање
корисника и начин расподјеле средстава од игара на срећу
утврђених Законом о играма на срећу кроз редовно буџетско финансирање.
Члан 2.
Средства од игара на срећу, у смислу ове уредбе, представљају накнаде од игара на срећу које плаћају приређивачи у складу са Законом о играма на срећу (у даљем тексту:
Закон) и најмање 20% од остварене добити Лутрије Републике Српске, која припада Акцијском фонду Републике
Српске, а који је та средства дужан да уплати у буџет Републике Српске.
Члан 3.
Накнаде од игара на срећу, које плаћају приређивачи у
складу са Законом, представљају приход буџета Републике Српске, од чега се 90% ових прихода расподјељује кроз
редовно буџетско финансирање, а преосталих 10% у складу са овом уредбом и општим актом министарства надлежног за област којој припадају организације, програми и
пројекти којима се средства додјељују.
Члан 4.
(1) Приходи који се расподјељују у складу са овом уредбом су:
1) 10% од укупног прихода буџета Републике Српске
оствареног од накнада од игара на срећу,
2) 50% од остварене добити Лутрије Републике Српске,
која припада Акцијском фонду Републике Српске и који је
та средства дужан да уплати у буџет Републике Српске.
(2) Расподјелу прихода из става 1. овог члана врше
министарства надлежна за област којој припадају организације, програми и пројекти којима се средства додјељују, и
то у сљедећим процентима:

Год. XXIX

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ банка а.д. Бања Лука
562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Addiko Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

1) Министарство здравља и социјалне заштите у износу
од 50% од укупних средстава из става 1. овог члана,
2) Министарство просвјете и културе у износу од 15%
од укупних средстава из става 1. овог члана,
3) Министарство за породицу, омладину и спорт у износу од 30% од укупних средстава из става 1. овог члана,
4) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите у
износу од 5% од укупних средстава из става 1. овог члана.
Члан 5.
(1) Средства од игара на срећу из члана 4. став 1. тачка
1) ове уредбе распоређују се приоритетно за финансирање
пројеката и програма из сљедећих области:
1) социјалне заштите и хуманитарне дјелатности,
2) задовољавања потреба лица са инвалидитетом,
3) запошљавања борачких категорија,
4) пронаталитетне политике,
5) културе,
6) ванинституционалног образовања и васпитања дјеце
и омладине,
7) развоја спорта,
8) борбе против опојних дрога и свих облика зависности,
9) развоја цивилног друштва.
(2) Средства од игара на срећу из члана 4. став 1. тачка
2) ове уредбе распоређују се за финансирање програмских
активности организација које се баве дјелатностима из става 1. овог члана.
Члан 6.
(1) Влада Републике Српске овом уредбом утврђује
опште критеријуме за расподјелу прихода од игара на срећу
према приоритетима одређеним стратегијама и програмима.
(2) Министарства надлежна за области према којима се
усмјеравају приходи из ове уредбе доносе правилник којим
се утврђују посебни критеријуми.
(3) Укупна средства која се распоређују у складу са чланом 4. став 2. ове уредбе усмјеравају се за финансирање
пројеката, програма и организација, на основу сљедећих
општих критеријума:
1) допринос пројеката (планова и програма) за остваривање јавног интереса (број корисника, реализовани програми, остварени и предвиђени социјални учинци и слично),
2) транспарентности и могућности вршења контроле
остварених резултата (индикатора учинка),
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3) препорука стручњака из области у којој је пројекат
припремљен,
4) износа средстава потребних за финансирање реализације пројекта, односно учешћа у финансирању пројекта
(сопствена средства, донација, средства из буџета Републике Српске, средства из буџета јединица локалне самоуправе
и друга средства).
Члан 7.
(1) Према критеријумима из члана 6. ове уредбе, средства могу бити додијељена у цијелости или дјелимично и
за финансирање пројеката и програма за које Влада Републике Српске својим актом, а на приједлог надлежних министарстава из члана 4. став 2. ове уредбе, утврди да су од
јавног интереса за Републику Српску.
(2) Преостала средства, након одбијања дијела средстава додијељених на основу става 1. овог члана, расподјељују
се полугодишње на основу јавног конкурса који расписују
надлежна министарства за дио средстава према процентима прописаним чланом 4. ове уредбе, најкасније до истека
првог, односно трећег квартала текуће године.
(3) Конкурс из става 2. овог члана објављује се у најмање једном дневном штампаном медију доступном на
територији Републике Српске и на интернет страници надлежног министарства.
(4) Конкурс из става 2. овог члана остаје отворен 30
дана од дана објављивања.
Члан 8.
(1) Лица којима су додијељена средства из члана 4. став
1. тачка 1) ове уредбе дужна су да доставе надлежном министарству извјештај о утрошку датих средстава и ефектима финансираног пројекта или програма, у року од 30 дана
од дана окончања пројекта, односно програма.
(2) Лица којима су додијељена средства из члана 4. став
1. тачка 2) ове уредбе дужна су да доставе надлежном министарству извјештај о утрошку датих средстава до 15. фебруара текуће године за претходну годину.
Члан 9.
Надзор над спровођењем ове уредбе врше: Министарство финансија, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство просвјете и културе, Министарство за
породицу, омладину и спорт и Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.
Члан 10.
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе
министар здравља и социјалне заштите, министар просвјете и културе, министар за породицу, омладину и спорт и
министар рада и борачко-инвалидске заштите донијеће
правилник о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 104/13).
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-3100/20
29. октобра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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