
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516   На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 19. редовне сједнице одржаном 9. фебруара  2022. године, усваја    ЗАКОН   О  ИГРАМА НА СРЕЋУ   БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   Члан 1 (Предмет Закона)  Законом о играма на срећу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон) прописују се начин и услови за приређивање игара на срећу, врсте игара на срећу, добијање, продужење и одузимање одобрења за приређивање игара на срећу, начин расподјеле прихода, накнаде, порез на добитке, надзор, прекршајне одредбе и друга питања у вези с приређивањем игара на срећу на територији Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт)   Члан 2 (Појам игре на срећу)  (1) Игром на срећу сматра се игра у којој се играчу уз наплату пружа могућност да оствари добитак у новцу, стварима или услугама, при чему добитак или губитак не зависи од знања или вјештине играча, него од случаја или неког неизвјесног догађаја.  (2) Игром на срећу не сматра се наградна и забавна игра.  Члан 3 (Дефиниције)  У смислу Закона поједини појмови имају сљедеће значење:   а) „приређивач игара на срећу“ (у даљем тексту: приређивач) је правно лице са сједиштем у Дистрикту које има право приређивања посебних и електронских игара на срећу, и томболе – бинга у затвореном простору у складу са Законом;   b) „играч“ је лице са навршених осамнаест (18) година које испуњава услове учествовања у играма на срећу што доказује појединачним листићем, односно другом потврдом о уплати, зависно од врсте и правила игре на срећу у којој учествује;   



c) „посебне игре на срећу“ су игре у којима играчи играју један против другог или против приређивача у намјери да остваре добитак, а што зависи од висине улога;  d) „иностране игре на срећу“ су игре које се приређују у иностранству;  е) „генератор случајних бројева“ (у даљем тексту: RNG) јесте цертификовани уређај који на основу случајних узорака генерише случајне, потпуно независне и непредвидиве низове бројева или симбола који су једнако распоређени унутар дефинисаних граница;  f) „повезана лица“ су лица дефинисана Законом о Пореској управи Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о Пореској управи);  g) „накнада за приређивање игара на срећу“ јесте новчани износ који уплаћују  приређивач и пословница ентитетске лутрије на Јединствени рачун Трезора Дистрикта у роковима прописаним Законом;  h) „регистар“ је база података коју води Основни суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Основни суд), дефинисан Законом о регистрацији пословних субјеката у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине;  i) „регистрација играча“ је преузимање и похрањивање податка о играчу, идентификација играча код приређивача, добијање идентификационог броја играча и отварање рачуна играча код приређивача;   ј) „рачунарски систем“ је електронски систем путем којег се приређују игре на срећу, који је у власништву приређивача, односно пословнице ентитетске лутрије, а који одговара спецификацијама система који је одобрен од Пореске управе.  Члан 4 (Супсидијарна примјена Закона)  На сва питања која нису уређена овим законом супсидијарно се примјењују одредбе Закона о Пореској управи.   ДИО ДРУГИ – ИГРЕ НА СРЕЋУ  ПОГЛАВЉЕ I. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ  Члан 5 (Забране)   (1) Забрањено је приређивање игара на срећу супротно одредбама Закона, као и:  а) омогућавање уплате улога и учествовање у иностраним  играма на срећу на територији Дистрикта; b) продавање, држање, уступање, издавање, оглашавање и било која промоција или реклама иностраних игара на срећу на територији Дистрикта; c) приређивање игара на срећу путем глобалне интернет-мреже приређивачу из иностранства; d) власнику, односно кориснику простора држање уређаја и опреме за приређивање игара на срећу у том простору ако не посједује доказ о власништву или праву коришћења тог простора, односно власништву или праву коришћења тог уређаја и опреме; 



е) приређивање игара са пирамидалним карактером, односно новчаним ланцем код којег играч уплаћује одређени новчани износ играчу који се прије њега укључио у игру и који очекује плаћање одређеног новчаног износа од играча који се послије њега укључује у такву игру, као и примање других уплата и обећања добитака супротно одредбама Закона; f) оглашавање приређивања игара на срећу ако приређивач, односно пословница ентитетске лутрије на коју се оглашавање односи не посједује одобрење за приређивање игара на срећу; g) омогућавање примања уплата за игре на срећу у име и за рачун приређивача, односно пословнице ентитетске лутрије, осим ако другачије није изричито предвиђено Законом;  h) примање уплата клађења на резултате општих и локалних избора за политичког кандидата, политичку странку  и за политичке резултате избора; i) клађење приређивачу који је власник или сувласник неког спортског клуба на догађаје у тој врсти спорта и рангу такмичења; ј) уношење техничког помагала у просторију за приређивање игара на срећу прикладног за прибављање предности у игри; k) приређивање игара на срећу у слободној царинској зони; l) држање више од једног самопослужног терминала на бензинској пумпи и у угоститељском објекту у којем се послужују само пића и напици; m) приређивање игара на срећу из члана 19 Закона у сваком објекту осим у подружници ентитетске лутрије, казину, кладионици, аутомат-клубу и томболи – бингу у затвореном простору.  (2) Изузетак од става 1 тачке m) овога члана су самопослужни терминали за клађење који могу бити постављени на бензинској пумпи и у угоститељском објекту у којем се послужују само пића и напици.   Члан 6 (Заштита малољетника)  (1) Лицу млађем од осамнаест (18) година (у даљем тексту: малољетник) забрањен је улазак у објекат у којем се приређују игре на срећу као и учествовање у играма на срећу.  (2) Забрањено је објављивање огласа и реклама за игре на срећу у радијском, телевизијском програму и штампаном медију намијењеним за дјецу и малољетнике.  (3) Лицу млађем од осамнаест (18) година забрањено је учествовање у играма на срећу путем самопослужног терминала за клађење.  Члан 7 (Друштвена одговорност)  (1)  Приређивање игара на срећу мора бити друштвено одговорно с циљем заштите малољетног лица, превенције болести зависности од игара на срећу и заштите личних података играча.  (2) Под међународним стандардима одговорног приређивања игара на срећу подразумијевају се придржавања правила групација WLA Resposnsible Gaming Framework EL European 
Responsible Gaming Standards, без обзира на то да ли је приређивач, односно пословница ентитетске лутрије члан наведених групација или не.  (3) Приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да приређују игре на срећу у складу с прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирање 



терористичких активности, примјењујући међународне стандарде одговорног приређивања игара на срећу с циљем заштите играча од штетних посљедица играња.   (4) Запослени код приређивача игара на срећу, односно пословнице ентитетске лутрије који има директан контакт са играчем, прије ступања на рад, обучава се за превентивно дјеловање против болести зависности од игара на срећу.  (5) Приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да унутар објекта у коме се приређује игра на срећу, у непосредној близини улазних врата, истакну постер величине 100 x 80 центиметара, на којем се налази одговарајући текст о превенцији болести зависности као и контакт подаци јавне здравствене установе.  (6) На сваком мјесту гдје се региструје учествовање у игри на срећу мора постојати брошура с подацима из става 5 овог члана.  (7) Приликом оглашавања и рекламирања игара на срећу, истиче се и обавјештење о забрани учествовања малољетника у играма на срећу, упозорење о превенцији болести зависности од игара на срећу као и да играње није разумна стратегија за стицање финансијске користи.  (8) Одредба става 7 овог члана не примјењује се на истицање, оглашавање и рекламирање логотипа, жига, односно трговачке марке и знака приређивача, односно пословнице ентитетске лутрије.  (9) Изглед плаката са садржајем текста, из става 5 овога члана прописаће се одлуком коју доноси директор Дирекције.   Члан 8 (Концепт одговорног приређивања)  (1) Приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да успоставе концепт одговорног приређивања игара на срећу.   (2) Концепт одговорног приређивања обухвата усклађивање са стандардима за одговорно приређивање игара на срећу европских и свјетских групација из члана 7 става 2 Закона.  (3) Приређивач и пословница ентитетске лутрије спроводе обуку за своје запослене како би се унаприједило одговорно приређивање игара на срећу.  (4) Приређивач игара на срећу из члана 19 става 1 тачке b) и тачке c) Закона, дужан је да омогући примјену програма за самоискључење играчу који захтијева да буде искључен унутар одређеног временског периода као и да ограничи износ свог улога примјеном дневног, недјељног и мјесечног лимита.   (5) Приређивач игара на срећу из члана 19 става 1 тачке b) и тачке c) Закона, може одређеном играчу забранити или ограничити учествовање у играма на срећу, а да не мора навести разлоге за такву одлуку, ако постоји основана претпоставка да учесталост и интензитет учествовања у игри доводе у опасност егзистенцијални минимум играча, те ако то затраже чланови уже породице, законски заступник, старатељ играча или установа која се бави заштитом породице, у случајевима кад играч због неконтролисаног играња наноси штету себи или породици коју издржава.  



 Члан 9 (Кумулативни услови)  (1) Приређивач је дужан да кумулативно има уписан основни капитал у регистру из чланова 37, 54 и 67 Закона, за сваку појединачну игру на срећу коју приређује.  (2) Приређивач је дужан да кумулативно посједује чинидбену гаранцију банке, односно намјенски полог  из чланова 38, 55, 68 и 88 Закона, за сваку појединачну игру на срећу коју приређује.    (3) Приређивач је дужан да кумулативно плати накнаду из чланова 40, 56 и 69 Закона, за сваку појединачну игру на срећу коју приређује.  Члан 10 (Подаци о играчу)  (1) Приређивач и пословница ентитетске лутрије као и њихови запослени дужни су да чувају у тајности податке о играчу и његовом учествовању у игри, укључујући и податке о његовим добицима и губицима.  (2) Подаци из става 1 овог члана могу се користити само у сврху за коју су прикупљени и не могу се уступати другом лицу или јавно објављивати, осим ако другачије није прописано посебним законом.  (3) Кршењем обавезе чувања тајности података не сматра се достављање података које се врши за потребе спровођења Закона и прописа којима се уређује област спречавања прања новца и финансирање тероризма.   (4) Подаци о играчу прикупљају се и обрађују у складу са законом којим је уређена област заштите личних података.   Члан 11 (Гарантовање исплате добитка)  (1) Исплата, односно преузимање добитка код лутријских игара на срећу које приређује пословница ентитетске лутрије, гарантује се у складу с прописима о играма на срећу у којем је сједиште пословнице ентитетске лутрије, уз обавезну евиденцију уплате и исплате на територији Дистрикта.   (2) Исплату добитка код посебних и електронских игара на срећу гарантује приређивач цјелокупном својом имовином.   (3) Исплата, односно преузимање добитка у играма на срећу из става 2 овог члана обавља се у року који не може бити краћи од петнаест (15) дана нити дужи од шездесет (60) дана од дана објављивања коначног извјештаја о резултату игре.     Члан 12 (Начин расподјеле прихода од накнада)  (1) Приходи остварени по основу накнада за приређивање игара на срећу приход су Дистрикта.  



 (2) Приходи остварени из става 1 овог члана расподјељују се на:  а) лијечење и рехабилитацију тешко обољеле дјеце и младих који се спроводе ван Босне и Херцеговине на основу прописа из области здравственог осигурања;  b) заштиту права дјеце која су жртве злостављања, педофилије и просјачења;  c) задовољавање потреба лица са инвалидитетом у смислу побољшања животних услова и рада њихових организација;  d) учествовање у лијечењу, превенцији и борби против зависности од дроге, алкохола и игара на срећу;  е) смјештај и уточиште жртвама тортуре и насиља; f) промовисање културе;  g) промовисање развоја професионалног и аматерског спорта с циљем повећања средстава фонда за награђивање за истакнуте спортске резултате;  h) промовисање техничке културе и удружења која се баве иновацијама за наградни фонд за награђивање иноватора за иновације од међународног значаја;  i) рад јавних кухиња; ј) организовање акција добровољног давања крви, односно промоцију добровољног давања крви; k) финансирање пројеката који се односе на подстицање пронаталитетне политике.   (3) За финансирање намјена из става 2 овог члана издваја се 50% (педесет посто) новчаног износа од:   а) мјесечне накнаде за приређивање лутријских игара на срећу;  b) једнократне накнаде за приређивање игара на срећу у казину; c) једнократне накнаде за приређивање игара на срећу клађења; d) једнократне накнаде за приређивање игара на срећу на аутоматима; е)  мјесечне накнаде за приређивање електронских игара на срећу; f) мјесечне накнаде за приређивање игара на срећу путем интернета; g) једнократне накнаде за приређивање томболе – бинга у затвореном простору; h) мјесечне накнаде за приређивање томболе – бинга у затвореном простору.  (4) Новчани износ уплаћен од стране приређивача и пословнице ентитетске лутрије у складу са ставом 3 овог члана, Дирекција за финансије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дирекција) води на посебном трансакционом  рачуну за прикупљање прихода од игара на срећу.   (5) Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада) на предлог директора Дирекције утврђује начин расподјеле прихода од накнада за сваку фискалну годину.   Члан 13 (Евиденција о уплатама)  (1) Евиденцију о уплатама мјесечних накнада за игре на срећу приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да воде на прописаним обрасцима.   (2) Садржај образаца из става 1 овог члана прописује се правилником о примјени Закона о играма на срећу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: правилник) који доноси директор Дирекције, уз претходну сагласност Владе.   



Члан 14 (Цертификовање уређаја и опреме)  (1) Рачунарски систем за игре на срећу клађења, игре на срећу на аутоматима, електронске игре и игре на срећу које се приређују путем интернета морају имати цертификат о усклађености свих система за приређивање игара на срећу.  (2) Цертификовање обавља лабораторија која је акредитована према међународним стандардима ISO/IEC 17025 чији обим акредитирања укључује поступке и услове за цертификовање система за приређивање игара на срећу.  (3) Трошкове за издавање цертификата из става 1 овог члана сноси приређивач.  (4) Услови, начин и поступак који се односи на цертификовање као и избор лабораторије из става 2 овога члана уређују се правилником из члана 13 Закона.  Члан 15 (Технички преглед уређаја и опреме)  (1) Технички преглед уређаја и опреме обавља правно лице које посједује акредитацију у складу с међународним стандардом ISO/IEC 17020, као и доказ о испуњености услова за испитивање електричне безбједности инсталација.   (2) Правно лице из става 1 овог члана обавља технички преглед уређаја и опреме на основу одобрења које рјешењем доноси  Пореска управа.  (3) Одобрење из става 2 овог члана доноси се на период трајања од двије године.  (4) За добијање одобрења из става 2 овог члана плаћа се једнократна накнада у износу од 1.000,00 КМ за период трајања одобрења.  (5) У случају да се у периоду трајања одобрења из става 3 овог члана не обави нити један технички преглед уређаја и опреме, накнада из става 4 овог члана не враћа се.   (6) На захтјев приређивача правно лице из става 1 овог члана издаје потврду о обављеном техничком прегледу уређаја и опреме (у даљем тексту: потврда).   (7) Трошкове обављања техничког прегледа уређаја и опреме сноси приређивач.  (8) Технички преглед уређаја и опреме не може вршити  правно лице и с њим повезано лице које је:  а) произвођач аутомата за игре на срећу, RNG уређаја, аутомата за забавне игре, терминала и столова за игре;  b) приређивач или пословница ентитетске лутрије; c) изнајмљивач аутомата за игре на срећу, RNG уређаја, аутомата за забавне игре, терминала и столова за игре; d) достављач, сервисер или овлашћени заступник.  (9) Правно лице из става 1 овога члана дужно је да на захтјев Пореске управе изврши ванредни технички преглед уређаја и опреме.  



(10) Правно лице које обавља технички преглед дужно је да документацију о обављеном техничком прегледу уређаја и опреме у писаном облику чува пет година а у електронском облику трајно.   (11) У случају престанка обављања техничког прегледа правно лице дужно је да документацију из става 10 овога члана преда Пореској управи.  (12) Услови, начин и поступак за добијање одобрења из става 2 овог члана као и начин обављања техничког прегледа уређаја и опреме уређују се правилником из члана 13 Закона.    Члан 16 (Одузимање одобрења за цертификовање и одобрења за обављање техничког прегледа)  Лабораторији из члана 14 Закона и правном лицу из члана 15 Закона, Пореска управа рјешењем одузима одобрење ако:  а) је одобрење добијено на основу неистинитих података; b) на било који начин злоупотријеби овлашћење; c) се утврди да је престао један од услова за добијање одобрења.   Члан 17 (Накнада код престанка приређивања игара на срећу)   (1) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 20 Закона, накнада из чланова 40, 56 и 69 Закона не враћа се.  (2) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 60 Закона, накнада из члана 56 Закона не враћа се.   (3) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 97 Закона, накнада из члана 100 Закона не враћа се.  (4) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 20 Закона, накнада из члана 41 Закона измирује се у пуном годишњем износу, без обзира када се престало с приређивањем игара на срећу.  (5) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 20 Закона, мјесечна накнада из чланова 42, 58 и 70 Закона измирује се даном престанка приређивања игара на срећу.  (6) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане са приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 76 Закона, мјесечна накнада из члана 82 Закона измирује се даном престанка приређивања игара на срећу.  (7) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 84 Закона, мјесечна накнада из члана 89 Закона измирује се даном престанка приређивања игара на срећу.  



(8) Ако приређивач игара на срећу из било којег разлога престане с приређивањем игара на срећу прије истека одобрења из члана 97 Закона, мјесечна накнада из члана 101 Закона измирује се даном престанка приређивања игара на срећу.  (9) Ако пословница ентитетске лутрије из било којег разлога престане с приређивањем лутријских игара на срећу прије истека одобрења из члана 28 Закона, мјесечна накнада из члана 32 Закона измирује се даном престанка приређивања лутријских игара на срећу.   Члан 18 (Систем надзора играча и посјетилаца)  (1) Приређивач је дужан да надзире играче и посјетиоце.   (2) Видео-надзор, начин постављања и уградња уређаја и опреме, приређивач је дужан да спроводи у складу с важећим прописима којима се уређује питање техничке заштите људи и имовине.   (3) Приређивач, у складу с важећим прописима којима се уређује питање техничке заштите људи и имовине, обезбјеђује непрекидан видео-надзор са снимањем казина, кладионице, самопослужног терминала, аутомат-клуба и простора у којем се приређује томбола – бинго у затвореном простору, уз обавезно чување снимљене документације на период трајања од пет година.   (4) У случају вођења судског поступка снимљена документација из става 3 овог члана чува се до правоснажности поступка.  (5) Снимљена документација из става 3 овог члана представља службену тајну и може се користити у складу с прописима којима се уређује Пореска тајна.    ПОГЛАВЉЕ II. ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ   Члан 19   (Врсте  игара на срећу)  (1) Игре на срећу разврставају се на:  а) лутријске игре на срећу које обухватају:  1) лутрију; 2) експрес лутрију; 3) инстант лутрију; 4) ТВ томболу, односно ТВ бинго;  5) лото; 6) кено; 7) спортску прогнозу, односно тото; 8) додатне лутријске игре на срећу; 9) фонто; 10) друге сличне игре на срећу са извлачењем;   



b) посебне игре на срећу које обухватају: 1) игре на срећу у казину; 2) игре на срећу клађења;  3) игре на срећу на аутоматима;  4) друге сличне игре;   c) електронске игре на срећу које обухватају: 1) видео-лутрију; 2) електронски бинго и електронски кено; 3) друге сличне игре.    d) томболу – бинго у затвореном простору.  (2) Игре на срећу из става 1 тачке b) и тачке c) овога члана појединачно се наводе и описују у Каталогу игара на срећу, који је саставни дио правилника из члана 13 Закона.  Члан 20 (Одобрење за приређивање игара на срећу)  (1) Пореска управа доноси рјешење којим се одобрава приређивање игара на срећу (у даљем тексту: одобрење за игре на срећу) уз испуњење услова из члана 21 Закона.  (2) Рјешење из става 1 овог члана садржи:   а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача;  c) права и обавезе приређивача; d) врсту игара на срећу које се приређују;  е) датум почињања приређивања игара на срећу;  f) период трајања одобрења; g) висину и начин плаћања накнада; h) назив и основне ознаке рачунарског система.   Члан  21 (Поступак за добијање одобрења за игре на срећу)  (1) Поступак за добијање одобрења за игре на срећу из члана 20 става 1 Закона покреће приређивач подношењем захтјева Пореској управи.  (2) Приређивач је дужан да уз захтјев приложи доказе о испуњености услова да:  a) је регистрован код Основног суда; b) је уплатио једнократну накнаду за приређивање игара на срећу; c) је обезбиједио основни капитал и доказао поријекло средства за покриће основног капитала; d) је обезбиједио чинидбену гаранцију банке, односно намјенски полог;  e) је донио правила за приређивање игара на срећу за сваку врсту посебно;  f) је испунио просторне, техничке и друге услове; g) је власник, односно корисник простора; h) је измирио пореске обавезе тридесет (30) дана прије подношења захтјева; 



i) је власник, односно корисник уређаја и опреме; j) посједује одобрен и цертификован рачунарски систем; k) је обавио технички преглед уређаја и опреме за приређивање игара на срећу; l) оснивач, односно менаџер и лица повезана с власничком, односно менаџерском структуром нису осуђивани за кривична дјела казном затвора дужом од три мјесеца, осим за кривична дјела из области саобраћаја.    Члан 22 (Продужење одобрења за игре на срећу)  (1) Пореска управа доноси рјешење о продужењу одобрења за игре на срећу под условом да је приређивач поднио захтјев и доказе о испуњености услова  из члана 21 става 2 Закона.   (2) Захтјев из става 1 овог члана са доказима подноси се Пореској управи тридесет (30) дана прије истека одобрења за игре на срећу.  (3) Ако приређивач не поднесе доказе у року из става 2 овог члана, Пореска управа одређује накнадни рок.   (4) Ако приређивач достави доказе из става 1 овог члана након протека рока из става 3 овог члана, захтјев за продужење одобрења за игре на срећу, сматраће се као захтјев за добијање одобрења за игре на срећу.  (5) Рјешење из става 1 овог члана садржи:   а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) врсту игара на срећу које се приређују;  е) датум почињања приређивања игре на срећу;  f) период трајања продужења; g) висину и начин плаћања накнада; h) назив и основне ознаке рачунарског система.  (6) Одобрење за игре на срећу Пореска управа може да продужи више пута уз испуњавање прописаних услова.   Члан 23 (Одузимање одобрења за игре на срећу)  (1) Пореска управа доноси рјешење о одузимању одобрења за игре на срећу ако утврди да:   а) је одобрење за игре на срећу добијено на основу неистинитих, односно нетачних података; b) није започето са приређивањем игре на срећу у року одређеном у одобрењу за игре на срећу;  c) се у току приређивања игара на срећу престане са испуњавањем техничких, информатичких и осталих услова прописаних чланом 21 Закона; d) су прекршена правила игре на срећу;  е) нису плаћене обавезе по основу јавних прихода прописане овим или другим законом, или се играчу не исплаћује добитак;  



f) се не допушта или на други начин спречава надзор, прописан овим законом или отежава спровођење надзора;  g) се нетачно приказује или прикрива остварени промет;  h) се позајмљује новац играчу;  i) се крши одобрење за игре на срећу;  ј) се не одржава вриједност основног капитала прописанa овим законом;  k) је без сагласности Пореске управе извршен упис промјене власничке структуре у регистру пословних и других субјеката; l) се не поступа у складу са прописима о спречавању прања новца и финансирању тероризма;  m) се не допуњава смањени износ чинидбене гаранције банке односно намјенског полога у року из чланова 38, 55, 68 и 88 Закона.  (2) Рјешење из става 1 овог члана садржи:  а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) врсту игара на срећу;  е) датум забране приређивања игара на срећу;  f) разлог за одузимање одобрења за игре на срећу.  Члан  24 (Промјена власничке структуре)    (1) Приређивач, односно пословница ентитетске лутрије који су стекли право на приређивање игара на срећу, не могу то право преносити на друге, без сагласности Пореске управе.   (2) У случају промјене власничке структуре приређивача, односно пословнице ентитетске лутрије, Пореска управа на захтјев приређивача, односно пословнице ентитетске лутрије даје сагласност за упис промјене података у регистру.   (3) Уз захтјев из става 2 овог члана прилаже се:  а) потврда банке о извршеној провјери поријекла средстава за куповину власничког удјела, која не може бити старија од тридесет (30) дана од дана подношења захтјева; b) доказ о измиреним пореским обавезама приређивача, односно пословнице ентитетске лутрије и новог оснивача, односно саоснивача, који не може бити старији од тридесет (30) дана од дана подношења захтјева;  c) овјерена изјава новог оснивача, односно саоснивача да му није раније одузето одобрење у земљи или иностранству, која  не може бити старија од тридесет (30) дана од дана подношења захтјева;  d) доказ о власничкој структури новог оснивача, односно саоснивача који тражи упис промјене података у регистру; е) доказ да нови оснивач, односно саоснивача није осуђиван за кривична дјела, на казну затвора дужу од три мјесеца, осим за кривична дјела из области саобраћаја, који не може бити старији од тридесет (30) дана од дана подношења захтјева;  f) друга документација на захтјев Пореске управе.       



Члан 25 (Пресељење на нову локацију)   (1) Захтјев за пресељење на нову локацију казина, аутомат-клуба, кладионице, томболе – бинга у затвореном простору као и аутомата, односно терминала, приређивач подноси Пореској управи.  (2) Захтјев за пресељење на нову локацију за приређивање лутријских игара на срећу, пословница ентитетске лутрије подноси Пореској управи.  (3) Захтјев из ставова 1 и 2 овог члана Пореска управа одобрава рјешењем.  (4) Приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да у захтјеву наведу разлоге пресељења и приложе доказе да:  а) су власници или корисници простора у који пресељавају; b) су донијели правила за приређивање игара на срећу; c) испуњавају просторне, техничке и друге услове за приређивање игара на срећу.   (5) Приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да на новој локацији почну са радом у року од шездесет (60) дана од дана добијања одобрења  за пресељење.   Члан 26 (Повлачење из употребе)  (1) Приређивач може да поднесе захтјев за повлачење из употребе аутомата, терминала као и уређаја за приређивање томболе – бинга у затвореном простору.    (2) Захтјев из става 1 овог члана са образложењем разлога за повлачење подноси се Пореској управи седам дана унапријед.   (3) Захтјев из става 1 овог члана Пореска управа одобрава рјешењем.  (4) У случају сервисирања или техничког квара на аутомату, терминалу, односно уређају за приређивање томболе – бинга у затвореном простору није потребно подносити захтјев из става 1 овог члана.    ПОГЛАВЉЕ III. ЛУТРИЈСКЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ  Члан 27 (Приређивање лутријских игара на срећу)   (1) Лутријске игре на срећу у Дистрикту приређује пословница ентитетске лутрије, примјењујући ентитетска правила игре за приређивање лутријских игара на срећу из члана 19 става 1 тачке а) Закона.  (2) Оснивање лутрије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, начин рада и врсте игара на срећу које приређује, прописаће се посебним законом.   



Члан 28 (Одобрење за приређивање лутријских игара на срећу)  (1) Пореска управа доноси рјешење којим се одобрава приређивање лутријских игара на срећу (у даљем тексту: одобрење за лутријске игре на срећу) уз испуњење услова из члана 29 Закона.  (2) Одобрење за лутријске игре на срећу доноси се на период трајања од двије године.  (3) Рјешење  из става 1 овог члана садржи:   a) назив и сједиште пословнице ентитетске лутрије; b) права и обавезе пословнице ентитетске лутрије;  c) лутријске игре на срећу које се приређују;  d) датум почињања приређивања лутријских игара на срећу;  e) период трајања одобрења; f) назив и основне ознаке рачунарског система.   Члан 29 (Поступак за добијање одобрења за лутријске игре на срећу)  (1) Поступак за добијање одобрења за лутријске игре на срећу покреће пословница ентитетске лутрије подношењем захтјева Пореској управи.   (2) Уз захтјев за одобрење за лутријске игре на срећу пословница ентитетске лутрије дужна је да приложи доказе о испуњености услова, и то да:  a) је евидентирана код Основног суда; b) посједује правила приређивања лутријских игара на срећу; c) је власник, односно корисник простора; d) је измирила пореске обавезе тридесет (30) дана прије подношења захтјева; e) је власник, односно корисник опреме; f) посједује одобрен и цертификован рачунарски систем; g) је обавила технички преглед уређаја и опреме за приређивање игара на срећу код овлашћеног правног лица; h) оснивач, односно менаџер и лица повезана с власничком, односно менаџерском структуром нису осуђивани за кривична дјела, казном затвора дужом од три мјесеца, осим за кривична дјела из области саобраћаја.   Члан 30 (Продужење одобрења за лутријске игре на срећу)  (1) Пореска управа доноси рјешење о продужењу одобрења за лутријске игре на срећу под условом да је пословница ентитетске лутрије поднијела захтјев и доказе о испуњености услова из члана 29 става 2 Закона.   (2) Захтјев из става 1 овог члана са доказима подноси се Пореској управи тридесет (30) дана прије истека одобрења за лутријске игре на срећу.  (3) Пореска управа на основу захтјева из става 1 овог члана може продужити одобрење за лутријске игре на срећу, на период трајања од двије године. 



 (4) Рјешење из става 1 овог члана садржи:  a) назив и сједиште пословнице ентитетске лутрије;  b) права и обавезе пословнице ентитетске лутрије;  c) лутријске игре на срећу које се приређују;  d) датум почињања приређивања лутријских игара;  e) период трајања продужења одобрења; f) назив и основне ознаке рачунарског система.  (5) Одобрење за лутријске игре на срећу Пореска управа може да продужи више пута уз испуњење прописаних услова.   Члан 31 (Одузимање одобрења за лутријске игре на срећу)  (1) Пореска управа доноси рјешење о одузимању одобрења за лутријске игре на срећу ако утврди да:   а) је одобрење за лутријске игре на срећу добијено на основу неистинитих односно нетачних података; b) није започето са приређивањем лутријских игара у року одређеном у одобрењу;  c) се у току приређивања лутријских игара на срећу престане са испуњавањем техничких, информатичких и осталих услова прописаних чланом 29 Закона; d) су прекршена правила за приређивање лутријских игара на срећу;  е) нису плаћене обавезе по основу јавних прихода прописане овим или другим законом или се играчу не исплаћује добитак;  f) се не допушта или на други начин спречава надзор прописан овим законом или отежава спровођење надзора;  g) се нетачно приказује или прикрива остварени промет;  h) се позајмљује новац играчу;  i) се крши одобрење за лутријске игре;  ј) је без сагласности Пореске управе извршен упис промјене власничке структуре у регистру пословних и других субјеката; k) се не поступа у складу с прописима о спречавању прања новца и финансирању тероризма.   (2) Рјешење из става 1 овог члана садржи:   a) назив и сједиште пословнице ентитетске лутрије; b) права и обавезе пословнице ентитетске лутрије;  c) лутријске игре на срећу које се приређују;  d) датум забране приређивања лутријских игара;  e) разлоге за одузимање одобрења за лутријске игре на срећу.   Члан 32 (Мјесечна накнада за приређивање лутријских игара на срећу)  (1) Пословница ентитетске лутрије плаћа мјесечну накнаду за приређивање лутријских игара на срећу у износу од 10% (десет посто) од основице из става 2 овог члана до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.   



(2) Основицу за обрачун накнаде из става 1 овог члана чини укупна вриједност уплата за учествовање у лутријским играма на срећу односно, укупна вриједност примљених уплата за поједину игру на територији Дистрикта.     ПОГЛАВЉЕ IV. ПОСЕБНЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ   Одјељак А. Приређивање игара на срећу у казину  Члан 33 (Игре на срећу у казину)  (1) Игре на срећу у казину (у даљем тексту: игре у казину) су посебне игре на срећу које играчи играју против казина, или један против другога на столовима за игре, и то са:  a) куглицама; b) коцкицама; c) картама; d) другим сличним реквизитима.  (2) Казино је посебно уређен простор за приређивање казино игара.  (3) У казину се могу  приређивати разне врсте турнира у којима није унапријед одређен број играча нити је унапријед познат износ уплата, као и игре на срећу на аутоматима.  (4) Игре на срећу из ставова 1 и 3 овог члана могу се приређивати и путем интернета.  Члан 34 (Турнир у казину)   (1) Турнир у казину јесте такмичење у којем се играчи такмиче у одигравању одређене игре на срећу, при чему на основу уплаћене накнаде за учествовање, стичу могућност укључења у такмичење и једнаку почетну позицију, а на основу остварених резултата у игри и могућност освајања добитака у унапријед утврђеним износима.  (2) Добитак из става 1 овог члана обезбјеђује приређивач турнира из средстава прикупљених уплатом учесника турнира или из властитих средстава.  (3) За приређивање разних врста турнира у казину, приређивач је дужан да прибави одобрење Пореске управе.   (4) Поступак за добијање одобрења за приређивање турнира у казину покреће приређивач подношењем захтјева Пореској управи, уз који прилаже податке о износима уплата играча.  (5) Пореска управа рјешењем одобрава приређивање турнира у казину.  Члан 35 (Посебни услови за приређивање игара у казину)  (1) Игре у казину може приређивати приређивач чија је претежна регистрована дјелатност коцкање и клађење. 



 (2) Поред доказа о испуњености услова из члана 21 Закона, за добијање одобрења за приређивање игара на срећу у казину (у даљем тексту: одобрење за казино) приређивач прилаже:  а)  доказ о стручном образовању и оспособљености запосленог; b)  правила за приређивање турнира; c) податке о идентификацији, врсти и броју свих столова за игре и аутомата за игре који се постављају у казину.  (3) Ако се поред игара у казину намјеравају приређивати и игре на срећу на аутоматима, приређивач је дужан да поступи у складу с члановима 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74 Закона.   Члан 36 (Одобрење за казино)  (1) Одобрење за казино доноси се на период трајања од пет година.   (2) Одобрење за казино продужава се у складу с чланом 22 Закона.  (3) Одобрење за казино одузима се у складу с чланом 23 Закона.   Члан  37 (Основни капитал за казино)  Приређивач који приређује игре у казину дужан је да има у регистру уписан основни капитал који не може бити мањи од 1.000.000,00 КМ, за цијели период трајања одобрења из члана 36 Закона.   Члан 38 (Новчана осигурања казина)  (1) Приређивач је дужан да за сваки казино посједује чинидбену гаранцију банке са сједиштем или пословном јединицом у Дистрикту, са клаузулом „без приговора наплатива на први позив“ у висини од 500.000,00 КМ, односно намјенски полог у истом износу, за цијели период трајања одобрења из члана 36 Закона.  (2) Чинидбена гаранција банке, односно намјенски полог из става 1 овог члана користи се за исплату добитка играчу и измирење обавеза по основу уплате јавних прихода.   (3) Ако се износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога из става 1 овог члана смањи, приређивач је дужан да у року од тридесет (30) дана од дана смањења, чинидбену гаранцију банке или намјенски полог допуни до пуног износа средстава.  (4) Ако приређивач, у року из става 3 овог члана, износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога не допуни до пуног износа, Пореска управа, у складу с чланом 23 Закона доноси рјешење о одузимању одобрења за казино, уз претходно намирење обавеза према Дистрикту.  



(5)  Намирење обавеза из става 4 овог члана врши се реализовањем чинидбене гаранције банке као и пљенидбом средстава.   (6) Банка која је издала чинидбену гаранцију, односно код које је положен намјенски полог дужна је да исти дан обавијести Пореску управу у случају смањења износа средстава из става 1 овог члана.   Члан 39 (Ризико полог)  (1) Приређивач је дужан да има дневно, у благајни казина, ризико полог у износу од 100.000,00 КМ за казино игре.   (2) Новчана средства из става 1 овог члана служе за редовно пословање казина.   (3)  Пореска управа врши контролу износа средстава из става 1 овог члана.   Члан  40 (Једнократна накнада за одобрење за казино)  (1) Једнократна накнада за добијање одобрења за казино на период трајања од пет година износи 500.000,00 КМ и плаћа се у складу с чланом 21 Закона.   (2) Једнократна накнада за продужење одобрења за казино на период трајања од пет година износи 200.000,00 КМ и плаћа се у складу с чланом 22 Закона.   Члан  41 (Годишња накнада за казино)  (1) Приређивач плаћа годишњу накнаду у износу од 100.000,00 КМ за сваки казино.   (2) Годишња накнада из става 1 овог члана плаћа се најкасније до краја фебруара текуће године за претходну годину.  (3) За свако отварање казина током године плаћа се годишња накнада у пуном износу.  Члан  42 (Мјесечна накнада за казино)  (1) Приређивач игара у казину плаћа мјесечну накнаду у износу од 10% (десет посто) од основице за обрачун мјесечне накнаде из става 2 овог члана, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.   (2) Основица за обрачун мјесечне накнаде за казино чини збир дневних обрачуна свих столова за игре и збир дневних обрачуна свих аутомата из члана 43 Закона.  (3) Код игара које играчи играју један против другога, chemin de feer, texas holdem покер и слично, мјесечна накнада износи 3% (три посто) од основице за обрачун коју чини вриједност примљених уплата.   



(4) За приређивање турнира у казину мјесечна накнада износи 25% (двадесет пет посто) од основице коју чини разлика између вриједности примљених уплата за учешће у игри и исплаћеног добитка играчу.   (5) Промотивне наградне игре у казину су робне и вриједност наградног фонда не може бити већа од 5% (пет посто) прихода казина за период у којем се наградна игра организује.  (6) Укупна вриједност промотивних жетона не може бити већа од 2% (два посто) од мјесечног прихода казина.   (7) Приређивач доставља Пореској управи мјесечни обрачун одвојено за столове за игре и аутомате на посебном обрасцу, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.  Члан  43 (Дневни обрачун у казину)  (1) Дневни обрачун по поједином столу за игре у казину обавља се на начин да се завршно стање вриједности жетона на столу увећава за своту новца замијењеног за жетоне на столу, који се спреме у посебне кутије (у даљем тексту: дроп) и за износ висине кредита, те умањи за допуну у жетонима за вријеме рада стола и за вриједност почетног стања жетона на столу тако да обрачун гласи: завршно стање + дроп + кредит – допуна у жетонима – почетно стање = дневни обрачун стола.   (2) Дневни обрачун појединог аутомата за игре на срећу утврђује се на начин да се износ свих уплата умањи за износ исплаћеног добитка играчу, а добијена разлика представља дневни обрачун за поједини аутомат за игре на срећу.  (3) Посебан дневни обрачун води се и за аутомат с више сједећих мјеста који се сматра једним аутоматом.   (4) Приређивач је дужан да на прописаним обрасцима води податке о дневним обрачунима по поједином столу за игре на основу чега се утврђује мјесечна основица за обрачун и плаћање накнаде.  Члан 44 (Просторни, технички и други услови за казино)  (1) Простор казина мора имати властити улаз као и дио за приређивање игара на срећу, угоститељски дио и помоћни простор с тим да се простор казина не може налазити у склопу стамбеног објекта.  (2) Површина казина износи најмање 200 м² а чини га простор за игре, госте и особље казина.    (3) Ако се казино налази у хотелу, хотел мора имати категорију с најмање три звјездице.  (4) Потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика стола за приређивање игара у казину, односно уређаја и опреме приређивачу издаје правно лице у складу с чланом 15 Закона.   (5) Приређивач је одговоран за тачност, ажурираност и заштиту техничких и функционалних карактеристика уређаја и опреме из става 5 овог члана.  



(6) За приређивање игара у казину приређивач је дужан да има централни рачунарски систем за надзор који је повезан са информационим системом Пореске управе и централно умрежавање свих столова за игре и свих аутомата, чиме се омогућава контрола података за све прикључене столове и аутомате.  (7) Казино мора имати одговарајући софтвер који задовољава све техничке услове којим се обезбјеђује највећа могућа сигурност за спречавање промјене података у вези са приређивањем игара и архивирањем података у бази података.  (8) Радно вријеме казина може бити сваки дан, 24 часа.   (9) Просторни, технички и други услови за приређивање игара у казину, као и обрасци из чланова 42 и 43 Закона уређују се правилником из члана 13 Закона.   Члан 45 (Наљепница за означавање и регистрацију стола за игре)  (1) Приређивач је дужан да на видном мјесту стола за игре на срећу истакне наљепницу за означавање с подацима о:  а) серијском броју наљепнице; b) називу приређивача и периоду трајања одобрења за казино;  c) називу правног лица из члана 15 Закона;  d) јединственом серијском броју стола за игре; е) адреси казина у којем је сто за игре постављен.  (2) Наљепницу из става 1 овог члана издаје и евидентира Пореска управа на период трајања од једне године, на основу потврде из члана 15  Закона.   (3) Трошкове прибављања наљепнице сноси приређивач уз накнаду у износу од 20,00 КМ.  Члан 46 (Пословање казина)  (1) Казино мора имати девизну благајну и одвојен заштићен простор за чување новца и других вриједности.   (2) Уплате и исплате код игара у казину одређују се у конвертибилним маркама или у иностраној валути у складу с важећим прописима о девизном пословању.   Члан 47 (Правила казина)  (1) Правила казина доноси приређивач.       (2) Правила казина садрже:       а) врсте и обим игара на срећу које се приређују у казину;    b) услове за улазак у казино;   c) доказ о идентитету и контроли играча и посјетилаца;   d) упознавање играча с начином играња;   е) радно вријеме казина.  



 (3) Приређивач је дужан да правила казина стави на увид играчу, односно посјетиоцу и истакне их на видном мјесту казина.  (4) Правила казина не могу се мијењати у току трајања игре коју је играч започео, тако да се игра одвија до завршетка по истим правилима.  (5) Правила из става 1 овог члана преводе се на најмање два свјетска језика и доступна су играчу.     (6) Правила из става 1 овог члана, на која Пореска управа није дала сагласност, не могу се примјењивати.  Члан 48 (Услови за улазак у казино и учествовање у играма у казину)  (1) Играч може започети учествовање у играма у казину након уплате износа одређеног правилима игре.    (2) Улазак у казино и учествовање у играма у казину допуштено је лицу старијем од осамнаест (18) година које свој идентитет доказује идентификационом исправом и које се регистровало приликом уласка у казино.  (3) Услове за улазак у казино одређује приређивач.  (4) Приређивач је дужан да утврђује, провјерава и евидентира идентитет свих лица која улазе у казино, на начин да води евиденцију.  (5) Евиденција из става 4 садржи:  а) име и презиме;  b) пребивалиште;  c) датум и мјесто рођења; d) број идентификационе исправе и назив издаваоца исправе; е) лични идентификациони број; f) датум и вријеме уласка у казино.  (6) Податак из евиденције из става 4 овог члана је пословна тајна коју приређивач користи у складу с чланом 10 Закона.  (7) Податак из евиденције из става 4 овог члана приређивач је дужан да чува најмање пет година.  (8) Лице у службеној униформи може улазити у казино само ради обављања службене дужности.   (9) Приређивач је дужан да обезбиједи физичку заштиту свим лицима која се налазе у простору казина.  (10) Приређивач може трајно или привремено да забрани учествовање у игри у казину лицу које на било који начин нарушава ред и мир у простору казина.   



Члан 49 (Забране за запослене у казину)  (1) Запосленом у казину забрањено је да:   а) учествује као играч у казину у којем је запослен;  b) даје играчу податке до којих је дошао при обављању свога посла;  c) од играча узима провизију, поклоне или услуге било које врсте; d) новчано помаже играче.   (2) Играч запосленом у казину може дати напојницу која се ставља у посебну кутију предвиђену за ту намјену.  (3) Напојницу из става 2 овог члана не могу добити чланови управе казина и лица на руководећим мјестима у казину.   (4) С напојницом се поступа у складу с правилом казина.   Одјељак B. Приређивање игара на срећу клађења   Члан 50 (Игре на срећу клађења)  (1) Игре на срећу клађења (у даљем тексту: клађење) су посебне игре на срећу у којима се играч клади на исходе спортских и других неизвјесних догађаја предложених од приређивача, при чему околност која одлучује о добитку или губитку не смије бити никоме унапријед позната и мора бити таква да на њу не могу утицати нити приређивач нити играч, а квота и висина добитка утврђена приликом уплате, касније се не може мијењати.  (2) Кладионица је посебно уређен простор у којем се приређује клађење, са означеним уплатним, односно исплатним мјестом.   (3) Клађење се може приређивати у кладионици, аутомат-клубу, путем самопослужних терминала за клађење и путем интернета.   (4) Игре на аутоматима могу се приређивати у кладионици под условом да је приређивач дужан да поступи у складу с члановима 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 и 74 Закона.   Члан 51 (Врсте клађења)  (1) Врсте клађења су:   а) клађење на резултате појединачних или групних спортских такмичења;  b) клађење на успјех плесних, пјевачких, музичких и сличних такмичења;  c) клађење на остале стварне неизвјесне догађаје према понуди приређивача.  (2) Врсте клађења одређују се правилима кладионице, уз одобрење Пореске управе.   



Члан 52 (Посебни услови за приређивања клађења)  Клађење може приређивати приређивач чија је претежна регистрована дјелатност коцкање и клађење.     Члан 53 (Одобрење за клађење)  (1) Одобрење за  клађење доноси се на период трајања од двије године у складу с чланом 21 Закона.   (2) Одобрење за клађење продужава се у складу с чланом 22 Закона.  (3) Одобрење за клађење одузима се у складу с чланом 23 Закона.   Члан 54 (Основни капитал за клађење)  Приређивач који приређује клађење дужан је да има у регистру уписан основни капитал који не може бити мањи од 100.000,00 КМ за цијели период трајања одобрења из члана 53 Закона.   Члан 55 (Новчана осигурања за клађење)  (1) Приређивач је дужан да за сваку кладионицу посједује чинидбену гаранцију банке са сједиштем или пословном јединицом у Дистрикту, са клаузулом „без приговора наплатива на први позив“ у висини од 3.000,00 КМ односно намјенски полог у истом износу, за цијели период трајања одобрења из члана 53 Закона.   (2) Чинидбена гаранција банке, односно намјенски полог из става 1 овог члана користи се за исплату добитка играчу и измирењe обавеза по основу уплате јавних прихода.   (3) Ако се износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога из става 1 овог члана смањи, приређивач је дужан да у року од тридесет (30) дана од дана смањења, допуни чинидбену гаранцију банке или намјенског полога, до пуног износа средстава.  (4) Ако приређивач, у року из става 3 овог члана, износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога не допуни до пуног износа, Пореска управа, у складу с чланом 23 Закона доноси рјешење о одузимању одобрења за клађење уз претходно намирење обавеза према Дистрикту.  (5)  Намирење обавеза из става 4 овог члана врши се реализовањем чинидбене гаранције банке као и пљенидбом средстава.   (6) Банка која је издала чинидбену гаранцију, односно код које је положен намјенски полог дужна је да исти дан обавијести Пореску управу у случају смањења износа средстава из става 1 овог члана.    



Члан  56 (Једнократна накнада за одобрење за клађење)  (1) Једнократна накнада за добијање одобрења за клађење на период трајања од двије године износи  20.000,00 КМ по свакој кладионици и плаћа се у складу с чланом 21 Закона.   (2) Једнократна накнада за продужење одобрења за клађење на период трајања од двије године износи 10.000,00 КМ по свакој кладионици и плаћа се у складу с чланом 22 Закона.   (3)  Једнократна накнада за добијање одобрења за клађење путем самопослужних терминала за клађење на период трајања од двије године износи 8.000,00 КМ по сваком терминалу, с тим да приређивач мора имати најмање петнаест терминала које плаћа у складу с чланом 60 Закона. (4)  Једнократна накнада за продужење одобрења за клађење путем самопослужних терминала за клађење на период од двије године износи 4.000,00 КМ по сваком терминалу, с тим да приређивач мора имати најмање петнаест терминала које плаћа у складу с чланом 60 Закона.  Члан 57 (Накнада за постављање RNG уређаја у кладионици)  (1) Накнада за постављање RNG уређаја у кладионици за приређивање електронских игара на срећу износи 300,00 КМ мјесечно по сваком уређају, а плаћа се до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.  (2) Приређивач је дужан да обавијести Пореску управу о постављању сваког новог RNG уређаја у кладионици за приређивање електронских игара на срећу, наредног дана од дана постављања.   Члан  58 (Мјесечна накнада за клађење)  (1) Приређивач клађења плаћа мјесечну накнаду у износу од 20% (двадесет посто) од основице за обрачун мјесечне накнаде из става 2 овог члана, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.    (2) Основицу за обрачун мјесечне накнаде чини разлика између укупно остварених уплата и укупно остварених исплата на уређајима из члана 59 Закона.   Члан 59 (Примање уплата за клађење)  Уплате за клађење примају се:   а) путем терминала на уплатним, односно исплатним мјестима;  b) путем самопослужних терминала за клађење; c) путем интернета.    



Члан 60 (Самопослужни терминал за клађење)   (1) Самопослужни терминал за клађење представља посебан начин приређивања спортске игре клађења у простору кладионице, бензинске пумпе и у угоститељском објекту у којем се послужују само пића и напици.  (2) Уз захтјев за добијање одобрења, односно продужење одобрења за самопослужни терминал за клађење приређивач је дужан да приложи доказе о испуњености услова и то да:    а) приређује игре на срећу клађења;  b) је донио правила приређивања игара на самопослужном терминалу за клађење; c) је испунио просторне, техничке и друге услове за коришћења самопослужног терминала за клађење; d) је измирио пореске обавезе тридесет (30) дана прије подношења захтјева; е) је власник, односно корисник самопослужног терминала за клађење; f) посједује одобрен и цертификован рачунарски систем; g) је обавио технички преглед самопослужног терминала за клађење.   (3) Пореска управа доноси рјешење на период трајања од двије године, којим се одобрава, односно продужава одобрења за приређивање игара на срећу путем самопослужног терминала за клађење, које садржи:  а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача;  c) права и обавезе приређивача;  d) датум почињања приређивања;  е) период трајања одобрења, односно продужења одобрења; f) висину и начин плаћања накнаде; g) назив и основне ознаке рачунарског система; h) мјесто инсталирања самопослужног терминала за клађење. 
 (4) Пореска управа одузима одобрење, односно продужење одобрења за приређивање игара на срећу путем самопослужног терминала за клађење у складу с чланом 23 Закона као и у случају када приређивач није продужио одобрење за  клађење.   (5) Самопослужни терминал за клађење опскрбљен је уређајем за примање новчаница и штампачем.  (6) Приређивач је дужан да Пореској управи достави потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика и сваког новог самопослужног терминала за клађење, прије стављања у употребу.   (7) Потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика самопослужног терминала за клађење, издаје правно лице из члана 15 Закона.  (8) Самопослужни терминал за клађење повезан је са централним рачунарским системом приређивача из члана 62 Закона, гдје се евидентира свака извршена уплата и исплата.  



(9) Приређивач је одговоран за тачност, ажурираност и заштиту техничких и функционалних карактеристика самопослужног терминала за клађење.  (10) Евидентирање и чување података о примљеним уплатама за клађење врши се на софтверу из члана 62 Закона.  (11) Приређивач је дужан да чува све исплаћене листиће у дигиталном запису пет година од дана издавања.   Члан  61 (Наљепница за означавање самопослужног терминала у кладионици)   (1) Приређивач је дужан да на видном мјесту самопослужног терминала истакне наљепницу за означавање с подацима о:  а) серијском броју наљепнице; b) називу приређивача и периоду трајања одобрења за клађење;  c) називу правног лица из члана 15 Закона; d) јединственом серијском броју самопослужног терминала; е) адреси кладионице у којој је самопослужни терминал постављен.  (2) Наљепницу из става 1 овог члана издаје и евидентира Пореска управа на период трајања од једне године, на основу потврде из члана 15 Закона.   (3) Трошкове прибављања наљепнице сноси приређивач уз накнаду у износу од 20,00 КМ.   Члан 62 (Просторни, технички и други услови за кладионицу)  (1) Простор кладионице не може бити мањи од 15 м2.   (2) Терминал у кладионици мора бити повезан са централним рачунарским системом приређивача гдје се евидентира свака извршена уплата, односно исплата.   (3) Приређивач је одговоран за тачност, ажурираност и заштиту техничких и функционалних карактеристика уређаја из става 2 овог члана.  (4) Приређивач је дужан да Пореској управи достави потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика сваког новог уређаја и опреме, прије стављања у употребу.   (5) Потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика уређаја и опреме, приређивачу издаје правно лице у складу с чланом 15 Закона.  (6) Приређивач клађења дужан да је преко централног рачунарског система обезбиједи директну интернет-везу сваке кладионице са информационим системом Пореске управе.  (7) Централни рачунарски систем приређивача мора испуњавати техничке услове којим се обезбјеђује највећа могућа сигурност за спречавање промјене података у вези с приређивањем игара и архивирањем података у бази података. 



 (8) Централни рачунарски систем из става 7 овог члана мора омогућити вјеродостојно праћење, биљежење и похрањивање података о примљеним уплатама и исплатама клађења, те обезбиједити непромјењивост примљених података.  (9) Радно вријеме кладионице може бити сваки дан од 7.00 часова до 23.00 часа.   (10)  Просторни, технички и други услови за приређивање клађења у кладионици и путем самопослужног терминала за клађење, као и поступање са листићима за клађење прописују се правилником из члана 13 Закона.   Члан 63 (Правила кладионице)   (1) Правила кладионице доноси приређивач.  (2) Правила кладионице садрже:  а) врсте клађења; b) услове за улазак у кладионицу; c) доказ о идентитету и контроли играча и посјетилаца; d) упознавање играча са начином играња; е) опис уплатног листића; f) радно вријеме кладионице.  (3) Приређивач је дужан да правила кладионице стави на увид играчу, односно посјетиоцу и истакне их на видном мјесту у кладионици.   (4) Правила кладионице не могу се мијењати у току трајања игре коју је играч започео, те се игра до завршетка одвија по истим правилима.  (5) Правила из става 1 овог члана преводе се на најмање два свјетска језика и доступна су играчу.  (6) Правила из става 1 овог члана, на која Пореска управа није дала сагласност, не могу се примјењивати.    Одјељак C. Приређивање игара на срећу на аутоматима  Члан 64 (Игре на срећу на аутоматима)  (1) Игре на срећу на аутоматима (у даљем тексту: игре на аутоматима) су посебне игре на срећу у којој играч уплатом одређеног износа новца на аутомату, односно електронском рулету има могућност стицања добитка који зависи од случаја или неког другог неизвјесног догађаја.   (2) Аутомат је електромеханички, електронски и други сличан уређај који ради на основу RNG на којем се приређују игре на аутоматима. 



 (3) Електронски рулет сматра се једним аутоматом за игре на срећу.  (4) Аутомат-клуб је посебно уређен простор у којем се приређују игре на аутоматима према одобреним правилима игре с тим да аутомат-клуб мора имати властити улаз, а у случају да се игре на аутоматима приређују у простору у којем се приређују и друге игре на срећу, аутомат-клуб мора бити засебно издвојена цјелина.  (5) Игре  на аутоматима могу се приређивати у казину, аутомат-клубу, кладионици и путем интернета.  Члан  65 (Посебни услови за приређивање игара на аутоматима)  (1) Игре на аутоматима може приређивати приређивач чија је претежна регистрована дјелатност коцкање и клађење.  (2) Поред доказа о испуњености услова из члана 21 Закона за добијање одобрења за приређивање игара на срећу на аутоматима (у даљем тексту: одобрење за игре на аутоматима) приређивач је дужан да приложи и потврду с подацима о врсти и серијском броју аутомата издату од правног лица у складу с  чланом 15 Закона.  Члан  66  (Одобрење за игре на аутоматима)  (1) Одобрење за игре на аутоматима доноси се на период трајања од двије године.   (2) Одобрење за игре на аутоматима продужава се у складу с чланом 22 Закона.  (3) Одобрење за игре на аутоматима одузима се у складу с чланом 23 Закона.  Члан  67 (Основни капитал за игре на аутоматима)  Приређивач који приређује игре на аутоматима дужан је да има у регистру уписан основни капитал који не може бити мањи од 100.000,00 КМ, за цијели период трајања одобрења из члана 66 Закона.   Члан 68 (Новчана осигурања за игре на аутоматима)  (1) Приређивач је дужан да за сваки аутомат-клуб посједује чинидбену гаранцију банке са сједиштем или пословном јединицом у Дистрикту, са клаузулом „без приговора наплатива на први позив“ у висини од 3.000,00 КМ, односно намјенски полог у истом износу, за цијели период трајања одобрења из члана 66 Закона.  (2) Чинидбена гаранција банке, односно намјенски полог у истом износу из става 1 овог члана користи се за исплату добитка играчу и измирење обавеза по основу уплате јавних прихода.   



(3) Ако се износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога из става 1 овог члана смањи, приређивач је дужан да у року од тридесет (30) дана од дана смањења допуни чинидбену гаранцију банке или намјенски полог, до пуног износа средстава.  (4) Ако приређивач, у року из става 3 овог члана, износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога не допуни до пуног износа, Пореска управа, у складу с чланом 23 Закона доноси рјешење о одузимању одобрења за игре на аутоматима уз претходно намирење обавеза према Дистрикту.  (5)  Намирење обавеза из става 4 овог члана врши се реализовањем чинидбене гаранције банке као и пљенидбом средстава.   (6) Банка која је издала чинидбену гаранцију, односно код које је положен намјенски полог дужна је да исти дан обавијести Пореску управу у случају смањења износа средстава из става 1 овог члана.   Члан 69 (Једнократна накнада за одобрење игара на аутоматима)  (1) Једнократна накнада за добијање одобрења за игре на аутоматима на период трајања од двије године износи 2.000,00 КМ по аутомату и плаћа се у складу с чланом 21 Закона.   (2) Једнократна накнада за продужење одобрења за игре на аутоматима на период трајања од двије године износи 1.000,00 КМ по аутомату и плаћа се у складу с чланом 22 Закона.   Члан 70 (Мјесечна накнада за игре на аутоматима)  (1) Приређивач игре на аутоматима плаћа мјесечну накнаду у износу од 20% (двадесет посто) од основице коју чини збир дневних обрачуна свих аутомата, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.   (2) Дневни обрачун за поједини аутомат утврђује се на начин да се износ свих уплата умањи за износ исплаћеног добитка играчу, а добијена разлика представља дневни обрачун за поједини аутомат за игре на срећу.   (3) Посебан дневни обрачун води се и за аутомат с више сједећих мјеста који се сматра једним аутоматом.   Члан 71 (Просторни, технички и други услови за аутомат-клуб)   (1) Аутомат-клуб мора имати најмање шест аутомата за игре на срећу, а цјелокупна површина аутомат-клуба не може бити мања од 15 м2.  (2) Приређивач је дужан да Пореској управи достави потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика и сваког новог аутомата, прије стављања у употребу.   (3) Потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика аутомата издаје правно лице из члана 15 Закона.  (4) Врста и серијски број аутомата истакнути су на видном мјесту на аутомату. 



 (5) Сваки аутомат за приређивање игара на срећу који се први пут ставља у употребу не смије бити старији од годину дана, рачунајући до дана подношења захтјева за добијање одобрења, изузев постојећих аутомата ако су компатибилни са сервером Пореске управе.  (6) Централни рачунарски систем аутомат-клуба мора бити увезан са информационим системом Пореске управе чиме се обезбјеђује надзор и централно умрежавање свих аутомата једног приређивача.   (7) Приређивач игара на аутоматима дужан је да обезбиједи систем надзора који ће вјеродостојно пратити, биљежити и похрањивати податке о примљеним уплатама и исплатама те обезбиједити непромјењивост примљених података за посљедњих пет година.  (8) Аутомат за приређивање игара на срећу мора бити конструисан на начин да на укупан број програмираних комбинација исплаћује играчу најмање 80% (осамдест посто) од вриједности уплата за учествовање у игри на срећу, уз биљежење уплата, односно исплата.   (9) Добитак или губитак у игри на аутоматима одређује се путем RNG.   (10) Радно вријеме аутомат-клуба у којем се искључиво приређују игре на аутоматима, може бити 24 часа.  (11) У случају да се простор у којем се поред игара на аутоматима приређују и игре клађења, радно вријеме може бити сваки дан од 07.00 часова до 23.00 часа.  (12) Просторни, технички и други услови за приређивање игара на аутоматима, прописују се правилником из члана 13 Закона.  Члан 72 (Пломбирање)  (1) Аутомат за приређивање игара на срећу у аутомат-клубу мора бити технички исправан и пломбиран.   (2) Пломбирање аутомата обавља Пореска управа.   (3) За пломбирање из става 1 овог члана приређивач плаћа годишњу накнаду у износу од 10,00 КМ за сваки пломбирани аутомат.   (4) У случају оштећења или уништења пломбе, приређивач плаћа накнаду за пломбирање у износу од 10,00 КМ.  Члан  73 (Наљепница за означавање аутомата)   (1) Приређивач је дужан да на видном мјесту аутомата истакне наљепницу за означавање са подацима о:  а) серијском броју наљепнице; 



b) називу приређивача и периоду трајања одобрења за игре на аутоматима;  c) називу правног лица из члана 15 Закона; d) јединственом серијском броју аутомата; е) адреси казина, односно аутомат-клуба у којем је аутомат постављен.  (2) Наљепницу из става 1 овог члана издаје и евидентира Пореска управа на период трајања од једне године, на основу потврде из члана 15 Закона.   (3) Трошкове прибављања наљепнице сноси приређивач уз накнаду у износу од 20,00 КМ.  Члан 74 (Правила аутомат-клуба)  (1) Правила аутомат-клуба доноси приређивач.   (2) Правила аутомат-клуба садрже:   а) услове за улазак у аутомат-клуб; b) доказ о идентитету и контроли играча и посјетилаца; c) упознавања играча с начином играња; d) радно вријеме аутомат-клуба.  (3) Приређивач је дужан да правила аутомат-клуба стави на увид играчу, односно посјетиоцу и истакнe их на видно мјесто у аутомат-клубу.  (4) Правила аутомат-клуба преводе се на најмање два свјетска језика и доступна су играчу.  (5) Правила из става 1 овог члана, на која Пореска управа није дала сагласност, не могу се примјењивати.   ПОГЛАВЉЕ V. ПРИРЕЂИВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ИГАРА НА СРЕЋУ  Члан 75 (Електронске игре на срећу)  (1) Електронске игре на срећу (у даљем тексту: електронске игре) су игре на срећу које су засноване на унапријед снимљеним виртуелним догађајима као што су снимци фудбала, клађење на бројеве, трке коња, паса и сличне трке, односно компјутерски генерисани догађаји у којима се за избор догађаја или резултата користи RNG.   (2) Видео-лутрија је електронска игра која се игра на електронским видео-лутријским терминалима који су повезани у електронску контролисану мрежу, при чему се резултат игре, односно одлука о добитку и губитку, генерише помоћу RNG, искључиво на једном софтверу приређивача.  (3) Видео-лутријски терминал је посебан уређај који је путем виртуелне приватне мреже повезан са софтвером приређивача на коме се помоћу генератора случајних бројева добија резултат сваке појединачне игре који се приказује на монитору уређаја.  



(4) Електронски бинго и електронски кено су игре на срећу код којих листић за игру играч купује на терминалу, а извлачење обавља RNG, те се резултат електронски преноси на терминал и приказује играчу.  (5) Електронске игре могу се приређивати у аутомат-клубу, односно кладионици.  Члан 76 (Одобрење за приређивање електронских игара)  (1) Пореска управа доноси рјешење којим се одобрава приређивање електронских игара на срећу (у даљем тексту: одобрење за електронске игре) уз испуњење услова из члана 77 Закона.  (2) Рјешење  из става 1 овог члана садржи:   а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) врсту електронских игара које се приређују;  е) датум почињања приређивања електронских игара;  f) период трајања одобрења; g) назив и основне ознаке рачунарског система.  (3) Одобрење за електронске игре доноси се на период трајања одобрења за игре на аутоматима, односно одобрења за клађење.   Члан  77 (Поступак за добијање одобрења за електронске игре)   (1) Поступак за добијање одобрења за електронске игре из члана 76 става 1 Закона покреће приређивач подношењем захтјева Пореској управи.  (2) Приређивач је дужан да уз захтјев приложи доказе о испуњености услова и то да:  а) је прибавио одобрење за игре на аутоматима, односно одобрење за клађење;  b) је донио правила приређивања електронских игара; c) је испунио просторне, техничке и друге услове за приређивање електронских игара; d) је измирио пореске обавезе тридесет (30) дана прије подношења захтјева; е) је власник, односно корисник уређаја, односно опреме за приређивање електронских игара; f) посједује одобрен и цертификовани рачунарски систем за приређивање електронских игара;  g) је обавио технички преглед уређаја и опреме за приређивање електронских игара.  Члан 78 (Продужење одобрења за електронске игре)  (1) Пореска управа доноси рјешење о продужењу одобрења за електронске игре под условом да је приређивач поднио захтјев и доказе о испуњености услова  из члана 77 става 2 тачака b), c), d), e), f) и g) Закона.   (2) Захтјев из става 1 овог члана са доказима подноси се Пореској управи тридесет (30) дана прије истека одобрења за електронске игре. 



 (3) Продужење одобрења за електронске игре доноси се на период трајања продужења одобрења за игре на аутоматима, односно продужења одобрења за клађење.   (4) Рјешење из става 1 овог члана садржи:  а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) врсту електронских игара које се приређују;  е) датум почињања приређивања електронских игара;  f) период трајања продужења; g) назив и основне ознаке рачунарског система.  (5) Одобрење за електронске игре Пореска управа може да продужи више пута уз испуњење прописаних услова.  Члан 79 (Одузимање одобрења за електронске игре)  (1) Пореска управа одузима одобрење за електронске игре у складу с чланом  23 Закона.   (2) Пореска управа одузима одобрење за електронске игре уколико приређивач престане испуњавати услове из члана 77 става 2 Закона.   Члан 80 (Технички и други услови за приређивање електронских игара)  (1) Потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика терминала за приређивање електронских игара приређивачу издаје правно лице у складу с чланом 15 Закона.   (2) Приређивач је дужан да Пореској управи достави потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика  и сваког новог терминала, прије стављања у употребу.   (3) Приређивач је одговоран за тачност, ажурираност и заштиту техничких и функционалних карактеристика  терминала из става 1 овог члана.  (4) Централни рачунарски систем приређивача електронских игара увезује се са информационим системом Пореске управе путем кога се обезбјеђује надзор и централно умрежавање свих терминала.  (5) Приређивач је дужан да омогући Пореској управи приступ подацима на софтверу за период од посљедњих пет година.  (6) Технички и други услови за приређивање електронских игара прописују се правилником из члана 13 Закона. Члан 81 (Наљепница за означавање терминала)  (1) Приређивач је дужан да на видном мјесту терминала истакне наљепницу за означавање са подацима о: 



 а) серијском броју наљепнице; b) називу приређивача и периоду трајања одобрења за електронске игре;  c) називу правног лица из члана 15 Закона; d) јединственом серијском броју терминала; е) адреси простора у којем је терминал постављен.  (2) Наљепницу из става 1 овог члана издаје и евидентира Пореска управа на период трајања од једне године, на основу потврде из члана 15 Закона.  (3) Трошкове прибављања наљепнице сноси приређивач уз накнаду у износу од 20,00 КМ.   Члан  82 (Мјесечна накнада за електронске игре)  (1) Приређивач електронских игара плаћа мјесечну накнаду у износу од 20% (двадесет посто) од основице за обрачун мјесечне накнаде из става 2 овог члана, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.    (2) Основица за обрачун мјесечне накнаде чини збир дневних обрачуна свих терминала.  (3) Основица за дневни обрачун појединог терминала утврђује се на начин да се износ свих уплата умањи за износ исплаћеног добитка играчу, а разлика представља дневни обрачун за поједини терминал.    ПОГЛАВЉЕ VI. ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ ПУТЕМ  ИНТЕРНЕТА   Члан 83 (Игре на срећу путем интернета)   (1) Игре на срећу путем интернета (у даљем тексту: интернет-игре) су игре које се приређују на даљину путем глобалне интернет-мреже преко личних рачунара, мобилних телефона или других интерактивних комуникационих уређаја гдје играч може да одигра игру самостално кроз интеракцију са системом без непосредног представника приређивача и сматра се начином приређивања игара на срећу из члана 19 става 1 тачака b) и c) Закона.  (2) Виртуелни рачун играча представља јединствени рачун додијељен од стране приређивача на који играч полаже новчана средства која му служе за уплате у интернет-игри или прима новчана средства од оствареног добитка у интернет-игри.      Члан 84 (Одобрење за приређивање интернет-игара)  (1) Пореска управа доноси рјешење којим се одобрава приређивање игара на срећу путем интернета (у даљем тексту: одобрење за интернет-игре) уз испуњење услова из члана 85 Закона.  



 (2) Рјешење  из става 1 овог члана садржи:  а) назив и сједиште приређивача; b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) врсту игара на срећу које се приређују путем интернета;  е) датум почињања приређивања игара на срећу;  f) период трајања одобрења; g) назив и основне ознаке рачунарског система.  (3) Одобрење за интернет-игре доноси се на период трајања одобрења за приређивање игара на срећу из члана 19 става 1 тачака b) и c) Закона.  Члан  85 (Поступак за добијање одобрења за интернет-игре)  (1) Поступак за добијање одобрења за интернет-игре из члана 84 става 1 Закона, покреће приређивач подношењем захтјева Пореској управи.  (2) Уз захтјев за одобрење за интернет-игре приређивач је дужан да приложи доказе о испуњености услова, и то да:    а) приређује игре на срећу из члана 19 става 1 тачака b) и c) Закона; b) је донио правила приређивања интернет-игара; c) је испунио просторне, техничке и друге услове за приређивање интернет-игара; d) је измирио пореске обавезе тридесет (30) дана прије подношења захтјева; е) је власник, односно корисник уређаја, односно опреме за приређивање интернет-игара; f) посједује доказ о отвореном банковном рачуну преко којег ће се вршити новчане трансакције приликом приређивања интернет-игара; g) посједује одобрен и цертификован рачунарски систем за приређивање интернет-игара; h) је обавио технички преглед уређаја и опреме за приређивање интернет-игара.   Члан 86 (Продужење одобрења за интернет-игре)   (1) Пореска управа доноси рјешење о продужењу одобрења за интернет-игре под условом да је приређивач поднио захтјев и доказе о испуњености услова  из члана 85 става 2 тачака b), c), d), e), f), g) и h) Закона.   (2) Захтјев из става 1 овог члана са доказима подноси се Пореској управи тридесет (30) дана прије истека одобрења за интернет-игре.  (3) Продужење одобрења за интернет-игре доноси се на период трајања продужења одобрења за приређивање игара на срећу из члана 19 става 1 тачака b) и c) Закона.  (4) Рјешење из става 1 овог члана садржи:  а) назив и сједиште приређивача;  b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; 



d) врсте игара на срећу које се приређују путем интернета;  е) датум почињања приређивања интернет-игара;  f) период трајања продужења; g) назив и основне ознаке рачунарског система.  (5) Одобрење за интернет-игре Пореска управа може да продужи више пута уз испуњење прописаних услова.  Члан 87 (Одузимање одобрења за приређивање интернет-игре)  (1) Пореска управа одузима одобрење за интернет-игре у складу с чланом 23 Закона.   (2) Пореска управа одузима одобрење за интернет-игре уколико приређивач престане да испуњава услове из члана 85 става 2 Закона.    Члан 88 (Новчана осигурања за интернет-игре)  (1) Приређивач интернет-игара дужан је да посједује чинидбену гаранцију банке са сједиштем или пословном јединицом у Дистрикту, са клаузулом „без приговора наплатива на први позив“ у висини од 200.000,00 КМ, односно намјенски полог у истом износу, за цијели период трајања одобрења из члана 84 Закона.  (2) Чинидбена гаранција банке, односно намјенски полог у износу из става 1 овог члана користи се за исплату добитка играчу и измирење обавеза по основу уплате јавних прихода.   (3) Ако се износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога из става 1 овог члана смањи, приређивач је дужан да у року од тридесет (30) дана од дана смањења, допуни чинидбену гаранцију банке или намјенског полога, до пуног износа средстава.  (4) Ако приређивач, у року из става 3 овог члана, износ чинидбене гаранције банке или намјенског полога не допуни до пуног износа, Пореска управа, у складу с  чланом 23 Закона доноси рјешење о одузимању одобрења за интернет-игре уз претходно намирење обавеза према Дистрикту.  (5)  Намирење обавеза из става 4 овог члана врши се реализовањем чинидбене гаранције банке као и пљенидбом средстава.    (6) Банка која је издала чинидбену гаранцију, односно код које је положен намјенски полог, дужна је да исти дан обавијести Пореску управу у случају смањења средстава из става 1 овог члана.   Члан 89 (Мјесечна накнада за приређивања интернет-игара)  (1) Приређивач интернет-игара плаћа мјесечну накнаду у износу од 20% (двадесет посто) од основице из става 2 овог члана, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.   (2) Основицу за обрачун мјесечне накнаде чини вриједност укупних уплата умањена за вриједност укупних исплата у интернет-играма. 



 Члан 90 (Технички и други услови за приређивање интернет-игара)  (1) Приређивач интернет-игара дужан је да има  рачунарски систем на територији Дистрикта, односно хардвер и софтвер преко којих играч учествује у интернет-игри путем глобалне интернет-мреже.  (2) Приређивач је одговоран за тачност, ажурираност и заштиту техничких и функционалних карактеристика опреме из става 1 овог члана.  (3) Софтвер из става 1 овог члана израђује правно лице које је регистровано у складу са законом којим се уређује област израде и стављање у промет софтвера и који је цертификован од овлашћеног правног лица за цертификовање.   (4) Софтвер из става 1 овог члана може бити у власништву приређивача или приређивач посједује право коришћења софтвера у сврху приређивања интернет-игара.  (5) Хардвер из става 1 овог члана у власништву је приређивача интернет-игара.  (6) Софтвер и хардвер морају бити непрекидно повезани са информационим системом Пореске управе ради надзора и контроле финансијског пословања.  (7) Запослени код приређивача морају имати доказ о стручном образовању и оспособљености за приређивање интернет-игара.  (8) Технички и други услови за приређивање интернет-игара прописују се правилником из члана 13 Закона.   Члан 91 (Играч интернет-игара)  (1) Играч учествује у интернет-играма с било којег уређаја који има могућност уласка на интернет-мрежу.  (2) Играч интернет-игара дужан је да се региструје за игре путем интернет-странице приређивача попуњавањем апликације за регистрацију.  (3) Приликом регистрације, приређивач додјељује играчу јединствени број рачуна који је непромјењив и преко којег се врше све трансакције унутар система интернет-игара, као и евиденција трансакција сваког играча лично.  (4) Апликација за регистрацију садржи сљедеће податке:  а) име, презиме, адресу пребивалишта и датум рођења играча; b) корисничко име играча; c) адресу електронске поште играча; d) лозинку; е) избор тајног личног питања са уносом одговора ради потврде аутентичности играча приликом исплате; f) потврду да је играч упознат с правилима интернет-игара прије слања захтјева за регистрацију. 



 (5) Играч се може регистровати само са једним налогом код приређивача интернет-игара, односно адресе електронске поште која може бити валидна само једном.  (6) Приређивач интернет-игара дужан је да забрани учествовање у игри поједином играчу ако није регистрован за учествовање у игри.  (7) Приређивач интернет-игара дужан је да обезбиједи сигурну, односно анонимну интернет-листу свих учесника у игри.  (8) Приређивач је дужан да све личне податке добијене о играчу чува као пословну тајну и да омогући приступ подацима у законом прописаним случајевима.  (9) Приређивач је дужан да у сваком тренутку омогући играчу комплетан увид у стање рачуна.  (10) Приређивач је дужан да обезбиједи интернет-домен путем кога се приступа интернет- играма.  Члан 92 (Информатичка опрема приређивача)  (1) Приређивач интернет-игара дужан је да обезбиједи информатичку опрему која омогућава Пореској управи надзор и контролу финансијских трансакција.  (2) Приређивач интернет-игара дужан је да Пореској управи достави пет различитих шифри.   (3) Сви подаци који се односе на интернет-игре смјештени су на територији Дистрикта, и интернет-везом су доступни Пореској управи.  (4) Приређивач интернет-игара дужан је да обезбиједи похрану података из става 3 овог члана.  (5) Приређивач интернет-игара дужан је да омогући Пореској управи приступ подацима из става 3 овог члана, за период од посљедњих пет година.  (6) У случају вођења судског поступка подаци из става 5 овог члана чувају се до правоснажности поступка.  Члан 93 (Интернет-страница приређивача)  (1) Приређивач интернет-игара има своју интернет-страницу, на којој су истакнути сљедећи подаци:  а) назив приређивача интернет-игара; b) сједиште приређивача интернет-игара; c) број и датум одобрења за интернет-игре; d) упозорење да игре на срећу изазивају зависност, стрес, утичу на здравље, као и могућност губитка значајних новчаних средстава;  е) линкови до интернет-страница организација које су специјализоване за помоћ играчу код којег је настао проблем зависности од коцкања; 



f) линкови до законских текстова и процедура за интернет-игре; g) линкови до биланса стања, биланса успјеха и пословања приређивача за посљедњу пословну годину; h) правила приређивања интернет-игара.  (2) Приређивач интернет-игара дужан је да редовно ажурира садржај интернет-странице.    Члан 94 (Трансакције у интернет-играма)  (1) Уплате, исплате и финансијско пословање у интернет-играма врше се преко банковног рачуна приређивача отвореног у Босни и Херцеговини.   (2) Висина средстава на рачуну из става 1 овог члана, континуирано у периоду трајања одобрења из члана 84 Закона, одговара најмање укупном износу средстава на виртуелном рачуну играча.  (3) Приређивач интернет-игара дужан је да на захтјев Пореске управе омогући приступ банковном рачуну  из става 1 овог члана.  (4) Начин коришћења виртуелног рачуна прописује се правилником из члана 13 Закона.    Члан 95 (Уплате за учествовање у интернет-играма)  (1) Регистровани  играч врши уплату за учествовање у интернет-играма:  а) путем безготовинског пословања;  b) преко играчевог банковног рачуна или картице путем интернет-трансфера; c) посебног рачуна отвореног у банци; d) и на други законом прописан начин који омогућава интернет-пословање.  (2) Уплата, односно исплата са рачуна играча може се вршити ако је играч регистрован и посједује виртуелни рачун код приређивача интернет-игара.  (3) Приређивач интернет-игара при свакој уплати, односно исплати дужан је да провјери и потврди регистрацију играча, потврди игру играча и обезбиједи да се правила која се односе на интернет-игре примјењују у складу са Законом.    ПОГЛАВЉЕ VII. ПРИРЕЂИВАЊЕ ТОМБОЛЕ – БИНГА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ  Члан 96 (Томбола – бинго у затвореном простору)  (1) Томбола –  бинго у затвореном простору (у даљем тексту: томбола – бинго) је игра на срећу коју приређују спортско друштво и спортски савез искључиво у затвореном простору.  



(2) Томбола – бинго је игра на срећу која се не преноси путем средстава јавног информисања.  (3) Играч томболе – бинга има томболску картицу на којој су унапријед уписани бројеви у складу с правилима игре.  (4) Играч томболе – бинга је остварио добитак ако су бројеви уписани на томболској картици извучени.  Члан 97 (Одобрење и продужење одобрења за приређивање томболе – бинга)  (1) Пореска управа доноси рјешење којим се одобрава приређивање томболе – бинга у затвореном простору (у даљем тексту: одобрење за томболу – бинго) уз испуњење услова из члана 98 Закона.   (2) Рјешење из става 1 овог члана садржи:   а) назив и сједиште приређивача; b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) датум почињања приређивања томболе – бинга;  е) период трајања одобрења; f) висину и начин плаћања накнада.  (3) Одобрење за томболу – бинго издаје се на период трајања од једне године.  (4) Пореска управа доноси рјешење о продужењу одобрења за томболу – бинго под условом да је приређивач поднио захтјев и доказе о испуњености услова из члана 98 Закона.  (5) Захтјев из става 4 овог члана са доказима подноси се Пореској управи тридесет (30) дана прије истека одобрења за игре на срећу.  (6) Ако приређивач не поднесе доказе у року из става 5 овог члана, Пореска управа одређује накнадни рок.   (7) Ако приређивач достави доказе из става 4 овог члана након протека рока из става 5 овог члана, захтјев за продужење одобрења за томболу – бинго, сматраће се као захтјев за добијање одобрења за томболу – бинго.  (8) Рјешење из става 4 овог члана садржи:  а) назив и сједиште приређивача; b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача; d) датум почињања приређивања томболе – бинга;  е) период трајања продужења; f) висину и начин плаћања накнада.  (9) Одобрење за приређивање томболе – бинга Пореска управа рјешењем може да продужи више пута уз испуњавање прописаних услова.    



Члан 98 (Поступак за добијање одобрења за томболу – бинго)  (1) Поступак за добијање одобрења за томболу – бинго из члана 97 Закона, покреће приређивач подношењем захтјева Пореској управи.  (2) Приређивач је дужан да уз захтјев приложи доказе о испуњености услова, и то да:     a) је регистрован код Основног суда; b) је уплатио једнократну накнаду за приређивање томболе – бинга; c) је донио правила за приређивање томболе – бинга; d) је испунио просторне, техничке и друге услове; e) је власник, односно корисник простора; f) је измирио пореске обавезе тридесет (30) дана прије подношења захтјева; g) је власник, односно корисник уређаја и опреме за приређивање томболе – бинга; h) је обавио технички преглед уређаја и опреме за приређивање томболе – бинга; i) оснивач, односно менаџер и лица повезана с власничком, односно менаџерском структуром нису осуђивани за кривична дјела казном затвора дужом од три мјесеца, осим за кривична дјела из области саобраћаја.   (3) На поступак за добијање одобрења за томболу – бинго не примјењује се члан 21 Закона.  Члан 99 (Одузимање одобрења за томболу – бинго)  (1) Пореска управа доноси рјешење о одузимању одобрења за приређивање томболе – бинга  ако утврди да:   а) је одобрење за томболу – бинго донесено на основу неистинитих, односно нетачних података; b) није започето с приређивањем томболе – бинга у року одређеном у одобрењу;  c) се у току приређивања томболе – бинга престане са испуњавањем просторних, техничких и других услова из члана 98 Закона; d) су прекршена правила за приређивање томболе – бинга;  е) нису плаћене обавезе по основу јавних прихода прописане овим или другим законом или се играчу не исплаћује добитак;  f) се не допушта или на други начин спречава надзор, прописан овим законом или отежава спровођење надзора;  g) се нетачно приказује или прикрива остварени промет;  h) се позајмљује новац играчу;  i) се крши одобрење за томболу – бинго;  ј) је без сагласности Пореске управе извршен упис промјене власничке структуре у регистру пословних и других субјеката; k) се не поступа у складу с прописима о спречавању прања новца и финансирања тероризма.  (2) Рјешење из става 1 овог члана садржи:   а) назив и сједиште приређивача; b) пословну јединицу приређивача; c) права и обавезе приређивача;  d) датум забране приређивања томболе – бинга; е) разлог за одузимање одобрења за томболу – бинго. 



Члан 100 (Једнократна накнада за одобрење за томболу – бинго)  (1) Једнократна накнада за добијање одобрења за приређивање томболе – бинга на период трајања од једне године износи 5.000,00 КМ.  (2) Једнократна накнада за продужење одобрења из става 1 овог члана на период трајања од једне године износи 1.000,00 КМ.  Члан  101 (Мјесечна накнада за томболу – бинго)  (1) Приређивач томболе – бинга плаћа мјесечну накнаду у износу од 20% (двадесет посто) од основице из става 2 овог члана, до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.  (2) Основица за обрачун мјесечне накнаде из става 1 овог члана је укупна вриједност продатих томболских картица.   Члан 102 (Просторни, технички и други услови за приређивање томболе – бинга)  (1) Простор у којем се приређује томбола – бинго не може бити мањи од 80 м2.   (2) Томбола – бинго се може приређивати једном или више пута недјељно у складу с правилима игре.  (3) Приређивач је дужан да Пореској управи достави потврду о испуњавању техничких и функционалних карактеристика сваког новог уређаја и опреме за приређивање томболе – бинга, прије стављања у употребу.   (4) Потврду из става 3 овог члана о испуњавању техничких и функционалних карактеристика уређаја и опреме издаје правно лице у складу с чланом 15 Закона.  (5) Приређивач је дужан да обезбиједи систем надзора који ће вјеродостојно пратити, биљежити и похрањивати томболске картице и податке о примљеним уплатама и исплатама.  (6) Радно вријеме томболе – бинга може бити сваки дан од 7.00 часова до 23.00 часа.   (7) Просторни, технички и други услови за приређивање томболе – бинга, као и обрасци примљених, продатих и непродатих томболских картица уређују се правилником из члана 13 Закона.  Члан 103 (Томболске картице)  (1) Приређивач може стављати у промет томболске картице које овјерава Пореска управа.   (2) Пореска управа за сваког приређивача води евиденцију о количинама и серијама овјерених томболских картица.   (3) Томболске картице могу се искључиво продавати у простору у којем се игра приређује.  



 (4) Цијену томболске картице приређивач утврђује цјеновником који овјерава Пореска управа.    ПОГЛАВЉЕ VIII.  ИГРЕ БЕЗ ОСТВАРИВАЊА ДОБИТАКА У НОВЦУ  Одјељак А. Наградна игра  Члан 104 (Приређивање наградне игре)  (1) Наградном игром сматра се игра за коју се ради промоције властитих производа и услуга не тражи посебна уплата за учествовање у игри, при чему се приређивач наградне игре обавезује да извученом добитнику додијели награду у роби или услузи.  (2) Наградне игре може приређивати правно лице или предузетник који је уписан у  регистарски суд, односно регистар надлежне институције у Босни и Херцеговини и има одобрење Пореске управе.  (3) Приређивач наградне игре на територији Дистрикта не може бити инострани приређивач.  (4) Пријављивање учесника у наградној игри путем позива у свим облицима електронских комуникационих мрежа те путем СМС услуга не сматра се посебном уплатом за учествовање под условом да цијена по позиву, односно СМС услузи, не прелази износ утврђен посебним прописом који доноси надлежно регулаторно тијело за електронске комуникације.  (5) Наградном игром не сматра се друштвена игра знања, односно квиз.   (6) Правила наградне игре утврђује приређивач наградне игре, а примјењују се након добијеног одобрења Пореске управе и њиховог објављивања у електронским или другим јавним медијима.  (7) Наградна игра не може бити приређена по правилима игара на срећу, а приређивач наградне игре не може формирати фонд добитака уплатама учесника наградне игре.  (8) Наградни фонд може се састојати искључиво од добара и услуга које добитник не може замијенити за новац, а чија укупна вриједност по тржишним цијенама не може прећи 200.000,00 КМ по наградној игри.  (9) Ако наградни фонд након завршетка игре није подијељен, приређивач наградне игре дужан је да га прода на јавном конкурсу, а средства остварена продајом уплаћују се у буџет Дистрикта у року од деведесет (90) дана од дана истека рока за подизање награда.  (10) Од утврђене вриједности фонда наградне игре приређивач плаћа накнаду у износу од 6% (шест посто) и то равномјерно по 1,5% (један зарез пет посто) за:  а) Црвени крст Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; b) Каритас Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; c) Мерхамет Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; d) Коло српских сестара „Мајка Јевросима“ Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 



 (11) Услови, начин приређивања, правила приређивања наградне игре уређују се правилником из члана 13 Закона.   Одјељак B. Забавна игра Члан 105 (Приређивање забавне игре)  (1) Забавном игром сматра се игра на рачунару, симулатору, видео-аутомату, флиперу и другим сличним уређајима који се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре у којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте.  (2) Приређивач забавне игре може бити правно лице или предузетник који је уписан у регистар и има одобрење Пореске управе.  (3) Забавна игра се приређује у објекту који мора бити површине најмање 3м2 за сваки уређај из става 1 овог члана.   (4) Уређаји из става 1 овог члана имају посебну наљепницу за означавање коју издаје и евидентира Пореска управа на период трајања од једне године.  (5) Трошкове прибављања наљепнице сноси приређивач уз накнаду у износу од 20,00 КМ.  (6) Услови, начин приређивања забавне игре, добијање одобрења као и техничка исправност уређаја за забаву уређују се правилником из члана 13 Закона.    ПОГЛАВЉЕ IX. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК ОД ИГАРА НА СРЕЋУ  Члан 106 (Основица за опорезивање) (1) Обвезник пореза на добитак од игара на срећу јесте сваки играч који оствари добитак од лутријских игара на срећу и игара у казину. (2) Добитак од игара у казину је сваки приход који играч може да оствари у новцу, роби, услугама или правима без обзира на висину уложене вриједности. (3) Основица пореза на добитак од игара на срећу јесте сваки појединачни добитак из става 1 овог члана. (4) Приређивач игара у казину уплаћује порез на добитак од игра у казину који оствари физичко лице, према сједишту приређивача. (5) Пословница ентитетске лутрије уплаћује порез на добитак од лутријских игара на срећу који оствари физичко лице на Јединствени рачун Трезора Дистрикта (у даљем тексту: ЈРТ). 



(6) За добитак који се састоји од ствари, односно права, основица пореза је тржишна вриједност ствари, односно права у моменту остваривања добитка. Члан 107 (Износ пореза на добитке) (1) Порез на добитак код лутријских игара на срећу, по стопи од 10% (десет посто), обрачунава приређивач и одбија га од сваког добитка прије исплате остатка добитка играчу.  (2) Порез на добитак код игара у казину, по стопи од 25% (двадесет пет посто), обрачунава приређивач и одбија га од сваког добитка прије исплате остатка добитка  играчу. Члан 108 (Евидентирање и плаћање пореза) (1) Приређивач је дужан да порез на добитак евидентира у својим пословним књигама и  пријави Пореској управи најкасније до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец. (2) Порез из става 1 овог члана плаћа се до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец на ЈРТ.  ПОГЛАВЉЕ X. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА   Члан 109 (Надзор)  (1) Надзор над спровођењем одредаба Закона и подзаконских аката донесених на основу Закона врши Пореска управа.  (2) Пореска управа је дужна да извјештава Владу два пута годишње о примјени Закона.  Члан 110 (Службеник екстерне контроле)  (1) Службеник екстерне контроле Пореске управе врши контролу игара на срећу из члана 19 Закона у складу са Законом о Пореској управи.   (2) Службенику екстерне контроле из става 1 овог члана забрањено је учествовање у играма на срећу из поглавља IV, V, VI и VII Закона.           



 ПОГЛАВЉЕ XI. ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ    Члан 111 (Новчане казне)   (1) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 30.000,00 КМ казниће се за прекршај приређивач ако:  а) поступа супротно забранама (члан 5 Закона);  b) се у објекту у којем се приређују игре на срећу налази лице млађе од осамнаест (18) година, лицу млађем од осамнаест (18) година омогући учествовање у играма на срећу путем самопослужног терминала за клађење и ако било који медиј у Дистрикту објави оглас или рекламу у вези са игром на срећу у радијским или телевизијским програмима или у штампаним медијима намијењеним за дјецу и малољетнике (члан 6 Закона); c) добитке не исплаћује у прописаним роковима (члан 11 Закона); d) не изврши цертификовање (члан 14 Закона); е) не посједује потврду о обављеном техничком прегледу уређаја и опреме (члан 15 Закона); f) не обезбиједи непрекидни видео-надзор и чување података (члан 18 Закона); g) без сагласности Пореске управе изврши промјену власничке структуре (члан 24 Закона);  h) изврши пресељење на нову локацију без одобрења Пореске управе (члан 25 Закона); i) приређује игре на срећу које не обухватају игре у казину, игре на аутоматима и турнир у казину (члан 33 и члан 34 Закона); ј) приређује игре у казину без одобрења Пореске управе (члан 36 Закона); k) не обезбиједи и не допуни новчано осигурање за игре на срећу у казину (члан 38 Закона); l) не обезбиједи ризико полог за казино (члан 39 Закона); m) не плаћа годишњу накнаду за казино (члан 41 Закона);   n) не плаћа мјесечну накнаду за казино (члан 42 Закона); о) не води податке о дневном обрачуну у казину (члан 43 Закона); p) не обезбиједи просторне, техничке и друге услове за приређивање игре на срећу у казину (члан 44 Закона); r) оштети или скине наљепницу Пореске управе (члан 45 Закона); s) не обезбиједи девизну благајну, заштићен простор за чување новца и других вриједности (члан 46 Закона); t) поступа супротно правилима казина (члан 47 Закона); u) не утврђује, не провјерава и не евидентира идентитет свих лица која улазе у казино, не истакне обавјештење о одговорном игрању, те не обезбиједи физичку заштиту свим лицима која се налазе у простору казина (члан 48 Закона); v) запослени у казину поступају супротно забранама (члан 49 Закона); z) приређује игре на срећу које не обухватају клађење (члан 51 Закона); аа) приређује клађење без одобрења Пореске управе (члан 53 Закона); bb) не обезбиједи и не допуни новчано осигурање за клађење (члан 55 Закона);  cc) не обавијести Пореску управу о постављању RNG уређаја и не плаћа накнаду за постављање RNG уређаја по свакој кладионици (члан 57 Закона); dd) не плаћа мјесечну накнаду за клађење (члан 58 Закона); ее) прима уплате за клађење супротно одредбама Закона (члан 59 Закона);  ff) користи самопослужни терминал ван простора кладионице, бензинске пумпе, угоститељског објекта у којем се послужују само пића и напици, не чува и не евидентира податке о примљеним уплатама и исплатама (члан 60 Закона); 



gg) оштети или скине наљепницу Пореске управе (члан 61 Закона):  hh) не обезбиједи просторне, техничке и друге услове за кладионицу (члан 62 Закона); ii) поступа супротно правилима кладионице (члан 63 Закона);  јј) приређује игре на аутоматима без одобрења Пореске управе (члан 66 Закона); kk) не обезбиједи и не допуни новчано осигурање за игре на аутоматима (члан 68 Закона); ll) не плаћа мјесечну накнаду за игре на аутоматима (члан 70 Закона); mm) не обезбиједи просторне, техничке и друге услове за приређивање игре на аутоматима (члан 71 Закона); nn)оштети или скине пломбу Пореске управе (члан 72 Закона); оо) оштети или скине наљепницу Пореске управе (члан 73 Закона); pp) поступа супротно правилима аутомат-клуба (члан 74 Закона); rr) приређује електронске игре без одобрења Пореске управе (члан 76 Закона); ss) не обезбиједи техничке и друге услове за приређивање електронских игара (члан 80 Закона); tt) оштети или скине наљепницу Пореске управе (члан 81 Закона); uu) не плаћа мјесечну накнаду за приређивање електронске игре (члан 82 Закона); vv) приређује интернет-игре без одобрења (члан 84 Закона); zz) не обезбиједи и не допуни новчано осигурање за интернет-игре (члан 88 Закона);  ааа) не плаћа мјесечну накнаду за приређивање интернет-игара (члан 89 Закона); bbb) не обезбиједи техничке и друге услове за приређивање интернет-игре (члан 90 Закона); ccc) не региструје играча интернет-игара, не омогући играчу комплетан увид у стање рачуна, не чува личне податке о играчу као пословну тајну и онемогући приступ подацима у законом прописаним случајевима (члан 91 Закона); ddd) не обезбиједи информатичку опрему (члан 92 Закона); еее) нема ажурирану интернет-страницу (члан 93 Закона); fff) стање банковних рачуна не одговара износу средстава на виртуалним рачунима играча и ако се трансакције у интернет-игри не обављају преко банковних рачуна приређивача отворених у Босни и Херцеговини (члан 94 Закона);  fff) се уплате у интернет-играма обављају супротно овом закону (члан 95 Закона); hhh) приређује томболу – бинго без одобрења Пореске управе (члан 97 Закона);  iii) не плаћа мјесечну накнаду за приређивање томболе – бинга (члан 101 Закона); јјј) не обезбиједи просторне, техничке и друге услове за приређивање томболе – бинга (члан 102 Закона); kkk) приреди томболу – бинго путем томболских картица које није овјерила и евидентирала Пореска управа, продаје томболске картице ван простора у којем се игра приређује и продаје  томболске картице по цјеновнику који није овјерила Пореска управа (члан 103 Закона).  (2) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 30.000,00 КМ казниће се за прекршај пословница ентитетске лутрије ако:  а) поступа супротно забранама (члан 5 Закона);  b) се у објекту у којем се приређују лутријске игре на  срећу налази лице млађе од осамнаест (18) година и  ако било који медиј у Дистрикту објави оглас или рекламу у вези са лутријском игром на срећу у радијским или телевизијским програмима или у штампаним медијима намијењеним за дјецу и малољетнике (члан 6 Закона); c) не евидентира уплате и исплате и исплаћује добитке супротно Закону (члан 11 Закона); d) без сагласности Пореске управе изврши промјену власничке структуре (члан 24 Закона), е) приређује игре на срећу без одобрења Пореске управе (члан 28 Закона).  



(3) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 30.000,00 КМ казниће се  за прекршај банка ако не поступи у складу с чланом 38 ставом 6, чланом 55 ставом 6, чланом 68 ставом 6 и чланом 88 ставом 6 Закона.   (4) Новчаном казном у износу од 1.500,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај и одговорно лице приређивача за прекршаје из става 1 овог члана.  (5) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 30.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:  а) приреди наградну игру супротно Закону  (члан 104 Закона); b) приреди забавну игру супротно Закону  (члан 105 Закона); c) поступа супротно забранама (члан 5 Закона).  (6) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 20.000,00 КМ казниће се за прекршај  предузетник ако:  а) приреди наградну игру супротно Закону  (члан 104 Закона); b) приреди забавну игру супротно Закону  (члан 105 Закона); c) поступа супротно забранама (члан 5 Закона).  (7) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 30.000,00  КМ казниће се за прекршај правно лице ако обавља технички преглед уређаја и опреме без одобрења Пореске управе из члана 15 Закона.  (8) Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај приређивач и подружница ентитетске лутрије ако не поступе у складу с чланом 7 ставом 5 Закона.“    Члан 112 (Заштитне мјере) (1) За прекршај из члана 111 ставa 1 тачaка a), d), e), h), i), k), l), m), n), z), bb), cc), dd), kk), ll), uu), zz), aaa) и iii) Закона, уз изрицање новчане казне, може се изрећи и заштитна мјера забране обављања дјелатности од тридесет (30) дана. (2) За прекршај из члана 111 ставa 1 тачaка  ј), аа), јј), rr), vv), hhh) Закона, уз изрицање заштитне мјере забране обављања дјелатности од шест мјесеци може се изрећи и заштитна мјера одузимања предмета. (3) Пореска управа  одузима уређаје и опрему из става 2 овог члана, у случају да приређивач игара на срећу не отклони разлоге који су довели до забране обављања дјелатности из става 2 овог члана.  (4) Уз новчану казну, приређивачу интернет-игара може се изрећи и заштитна мјера одузимања предмета, односно опреме за приређивање интернет-игара ако: а) се утврди да не посједује одобрен и цертификован рачунарски систем (члан 85 став 2 тачка g) Закона);                                 b) се утврди да софтвер није израдило регистровано правно лице (члан 90 став 3 Закона); 



  c) се утврди да приређивач прима уплате у игри или врши исплате супротно Закону (члан 95 Закона).  (5) За прекршај из члана 111 ставa 1 тачкe b) Закона, у случају да се лицу млађем од осамнаест (18) година омогући учествовање у играма на срећу путем самопослужног терминала за клађење, приређивачу се уз изрицање новчане казне одузима важеће одобрење, односно продужење одобрења за приређивање игара на срећу до периода на које је дато, с тим да приређивач не може поднијети захтјев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу у наредне двије године, од дана истека важећег одобрења.   Члан 113 (Новчане казне за физичко лице)  (1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 6.000,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако:  а) поступи супротно забранама из члана 5 Закона;  b) приреди игре на срећу из члана 19 Закона.    (2) За учињени прекршај из става 1 овог члана може се изрећи и заштитна мјера одузимања предмета који је служио за извршење прекршаја.  (3) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако приреди наградну игру.  (4) Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај физичко лице ако приреди забавну игру.  (5) Новчаном казном из става 4 овог члана казниће се за прекршај физичко лице, корисник, односно власник простора у којем се приређује забавна игра.    ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 114 (Прелазне одредбе)  (1) Приређивач игара на срећу који до дана почетка примјене Закона приређује игре на срећу у складу са Законом о играма на срећу и забавним играма („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 37/04 и 19/07) и Одлуком о спровођењу Закона о играма на срећу и забавним играма („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 4/08) игре на срећу приређује до истека трајања одобрења.  (2) Приређивач игара на срећу из става 1 овог члана, може продужити одобрење за приређивање игара на срећу ако тридесет (30) дана прије истека одобрења поднесе захтјев Пореској управи у складу са Законом.   (3) Подружница ентитетске лутрије која на дан почетка примјене Закона приређује лутријске игре на срећу на територији Дистрикта, дужна је да у року од тридесет (30)  дана од дана 



почетка примјене Закона покрене поступак за добијање одобрења за приређивање лутријских игара на срећу у складу с чланом 29 Закона.   (4) Приређивач и пословница ентитетске лутрије дужни су да од дана ступања на снагу Закона, а до дана почетка примјене Закона ускладе своје пословање са одредбама Закона.   Члан 115 (Започети поступци)  Сви случајеви, односно поступци који до дана почетка примјене Закона нису правоснажно окончани завршиће се по одредбама прописа који је био на снази у вријеме када је случај настао, односно у вријеме покретања поступка.  Члан 116 (Прописи за спровођење)  Директор Дирекције дужан је да до почетка примјене Закона донесе правилник из члана 13 Закона и одлуку из члана 7 Закона.  Члан 117 (Стављање ван снаге)  Даном почетка примјене Закона ставља се ван снаге Закон о играма на срећу и забавним играма („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 37/04 и 19/07) и Одлука о спровођењу Закона о играма на срећу и забавним играма („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“  број 4/08).  Члан 118 (Ступање на снагу)  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, а примјењује се од  1. јула 2022. године.                                                                                                                                                                                                                                                                              Број: 01-02-397/22 Брчко, 9. фебруара 2022. године           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                      Мр сц. Синиша Милић 


