
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 29. редовној сједници одржаној 14. јула 2022. године, усваја   ЗАКОН  О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА  ЗАКОНА  О  ИГРАМА НА СРЕЋУ   БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   Члан 1 У Закону о играма на срећу Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 6/22) (у даљем тексту: Закон) у члану 5 ставу 1 тачки l) иза ријечи: „самопослужног терминала“ додају се ријечи: „за игре на срећу (у даљем тексту: самопослужни терминал)“. У ставу 2 ријечи: „су самопослужни терминали за клађење који могу бити постављени“ замјењују се ријечима: “је самопослужни терминал који може бити постављен“.  Члан 2 У члановима 6, 50, 56 и 112, ријечи: „самопослужни терминал за клађење“ у различитим падежима замјењују се ријечима: „самопослужни терминал“ у одговарајућим падежима.   Члан 3 У члану 9, члану 23, члану 38 ставовима 2, 3, 4 и 5, члану 55 ставовима 2, 3, 4 и 5, члану 68 ставовима 2, 3, 4 и 5, и члану 88 ставовима 2, 3, 4 и 5,  ријечи: „чинидбена гаранција банке“  у различитим падежима, замјењују се ријечима: „банкарска гаранција“ у одговарајућим падежима.   Члан 4 У члану 11 ставу 3, ријечи: “краћи од петнаест (15) дана нити“ бришу се.   Члан 5 Иза члана 13 додаје се нови члан 13а који гласи:  „Члан 13а (Техничке карактеристике система)  (1) Информациони систем Пореске управе и централни рачунарски систем приређивача морају бити повезани. (2) Техничке карактеристике, услови, начин и поступак повезивања информационог система Пореске управе са централним рачунарским системом приређивача уређују се правилником који доноси директор Дирекције, уз претходну сагласност Владе.“  



 Члан 6 У члану 14 ставу 2, иза ријечи: „обавља“ додаје се ријеч: „овлашћена“. Став 3 мијења се и гласи: „(3) Лабораторија из става 2 овог члана обавља цертификовање уређаја и опреме на основу овлашћења које рјешењем доноси директор Дирекције.“ Иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: „(4) Овлашћење из става 3 овог члана доноси се на период трајања од пет година.“  Досадашњи став 4 постаје став 5.   Члан 7 У члану 15, ријеч: „одобрење“ у различитим падежима, замјењује се ријечју „овлашћење“ у одговарајућим падежима. У ставу 2, ријечи: “Пореска управа“ замјењују се ријечима: „директор Дирекције“. У ставу 3, ријеч: „двије“ замјењује се ријечју: „пет“.  Иза става 11 додаје се нови став 12 који гласи: „(12) Правно лице из става 1 овог члана дужно је да посједује банкарску гаранцију на износ од 100.000,00 КМ за квалитетно обављање посла.“  Досадашњи став 12 постаје став 13.   Члан 8 Назив и садржај члана 16 мијењају се и гласе: „Члан 16 (Одузимање овлашћења за цертификовање и обављање техничког прегледа)  Лабораторији из члана 14 Закона, и правном лицу из члана 15 Закона, директор Дирекције одузима овлашћење ако: а) је овлашћење добијено на основу неистинитих податка; b) је на било који начин овлашћење злоупотријебљено; c) се утврди да је престао један од услова на основу којих је овлашћење добијено.“      Члан 9 У члану 18 ставу 3, ријечи: „трајања од пет година“ замјењују се ријечима: “од шездесет (60) дана.“   Члан 10 У члану 21 ставу 2 тачки d), ријечи: „чинидбену гаранцију банке“ замјењују се ријечима: „банкарску гаранцију“. У ставу 2 тачка ј) мијења се и гласи: „ј) посједује цертификат о усклађености уређаја и опреме за приређивање игара на срећу;“.    Члан 11 У члану 29 ставу 2, тачке f) и g) бришу се. Досадашња тачка h) постаје тачка f).   



 Члан 12 У члановима  37, 54 и 67, ријечи: „који не може бити мањи“ замјењују се ријечима: „у вриједности која не може бити мања“.    Члан 13 У члану 38 ставовима 1 и 6, члану 55 ставовима 1 и 6, члану 68 ставовима 1 и 6 и члану 88 ставовима 1 и 6, ријеч: „чинидбену“ брише се.   Члан 14 У члану 40 ставу 2, ријечи: „износи 200.000,00 КМ“ замјењују се ријечима: „износи 250.000,00 КМ“.   Члан 15 У члану 44 ставу 5, ријечи: „из става 5“ замјењују се ријечима: „из става 4“. Став 6 мијења се и гласи: „(6) За приређивање игара у казину приређивач је дужан да има централни рачунарски систем за надзор са умрежавањем свих столова за игре и свих аутомата, чиме се омогућава контрола података за све столове и аутомате за посљедњих пет година.“ Иза става 6 додаје се нови став 7 који гласи: „(7) Приређивач је дужан да омогући повезивање централног рачунарског система из става 6 овог члана са информационим системом Пореске управе.“ Досадашњи ставови 7, 8 и 9 постају ставови 8, 9 и 10.   Члан 16 У називу члана 45, ријечи: „и регистрацију“, бришу се.  Иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: „(4) Изглед наљепнице уређује се Правилником из члана 13 Закона.“   Члан 17 У члану 59 тачки а), ријечи: “путем терминала“ бришу се. У тачки b), ријечи: „самопослужних терминала за клађење“ замјењују се ријечима: “самопослужног терминала“.    Члан 18 Назив члана 60 мијења се и гласи: „(Самопослужни терминал)“.  Став 1 мијења се и гласи:  „(1) Самопослужни терминал представља посебан начин приређивања игре на срећу у простору кладионице, бензинске пумпе и угоститељском објекту у којем се послужују само пића и напици.“  У ставу 2 тачка f) мијења се и гласи:  „f) посједује цертификат за самопослужни терминал;“.  



У ставовима 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, ријечи: „самопослужни терминал за клађење“ у различитим падежима замјењује се ријечима: “самопослужни терминал“ у одговарајућим падежима.“    Члан 19 У називу члана 61, ријечи: „у кладионици“ бришу се.   У  ставу 1 тачка е) мијења се и гласи: „е) адреси кладионице, бензинске пумпе, односно угоститељског објекта у којем се послужују само пића и напици гдје је самопослужни терминал постављен.“   Иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: „(4) Изглед наљепнице уређује се Правилником из члана 13 Закона.“   Члан 20 У члану 62 ставу 2, ријечи:“ Терминал у кладионици мора бити повезан “ замјењују се ријечима: „Самопослужни терминал и уплатно, односно исплатно мјесто у кладионици морају бити повезани“.  У ставу 8 на крају текста, иза ријечи: „података“ додају се зарез и ријечи: „ ,за посљедњих пет година“.  У ставу 10, ријечи: „самопослужног терминала за клађење“ замјењују се ријечима: “самопослужног терминала“.   Члан 21 У члану 64 иза става 5 додаје се нови став 6 који гласи: „(6) Клађење се може приређивати у аутомат-клубу под условом да је приређивач дужан да поступи у складу с члановима 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62 и 63 Закона.“    Члан 22 У члану 71 став 5 брише се. Досадашњи ставови 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 постају ставови 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.    Члан 23 У члану 72 став 2 мијења се и гласи: „(2) Пломбирање аутомата из става 1 овог члана обавља правно лице из члана 15 Закона.“  Ставови 3 и 4, бришу се.   Члан 24 У члановима 73 и 81 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: „(4) Изглед наљепнице уређује се Правилником из члана 13 Закона.“   Члан 25 У члану 75 иза става 5 додаје се нови став 6 који гласи: „(6) Електронске игре се могу приређивати и на самопослужном терминалу из члана 60 Закона.“ 



  Члан 26 У члану 77 ставу 2 тачка f) мијења се и гласи: „f) је обавио цертификовање RNG опреме за приређивање електронских игара;“.   Члан 27 У члану 85 ставу 2 тачка g) мијења се и гласи: „g) посједује цертификат за приређивање интернет-игара;“. У ставу 2 тачка h) брише се.  Члан 28 У члану 90 ставу 1 и члану 92 ставу 3, ријеч: „Дистрикта“ замјењује се ријечима: „Босне и Херцеговине“.   Члан 29  У члану 102 ставу 5 иза ријечи: “исплатама“ додају се ријечи: “за посљедњих пет година“.   Члан 30 У члану 106 став 5 мијења се и гласи: “(5) Пословница ентитетске лутрије уплаћује порез на добитак од лутријских игара према мјесту пребивалишта играча који је остварио добитак“.     Члан 31  У члану 107 став 1 мијења се и гласи: „(1) Порез на добитак код лутријских игара на срећу је пропорционалан и износи 10% (десет посто) од основице коју чини сваки појединачни дио добитка који прелази износ од 100,00 КМ.“ Иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи: „(2) Порез на добитак код лутријских игара на срећу обрачунава  приређивач и одбија од сваког добитка прије исплате остатка добитка играчу.“  Досадашњи став 2 постаје став 3.  Члан 32 Члан 108 мијења се и гласи: „Члан 108 (Евидентирање и плаћање пореза) (1) Приређивач игара у казину дужан је да порез на добитак евидентира у својим пословним књигама и пријави Пореској управи најкасније до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец. (2) Приређивач игара у казину порез на добитак плаћа до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец на Јединствени рачун Трезора Дистрикта. (3) Пословница ентитетске лутрије, за добитак који прелаз износ од 100,00 КМ, дужна је да евидентира порез у својим пословним књигама. (4) Пословница ентитетске лутрије порез из става 3 овог члана пријављује Пореској управи најкасније до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец. (5) Порез на добитак из става 1 и става 4 овог члана пријављује се на обрасцу, који се уређује Правилником из члана 13 Закона.“  Члан 33 



У члану 111 ставу 1 тачки b), ријечи: “за клађење“ бришу се. У ставу 1 тачки nn), ријечи: “Пореске управе“ бришу се. Члан 34 Иза члана 111 додаје се нови члан 111а који гласи: „Члан 111а (Новчана казна за неплаћање мјесечне накнаде) Ако приређивач не уплати мјесечну накнаду у року из члана 114а става 2 овог закона, казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 5.000, 00 КМ до 30.000,00 КМ.“   Члан 35 У члану 112 ставу 4, тачка а) мијења се и гласи: „а) се утврди да не посједује цертификат за приређивање интернет-игара (члан 85 став 2 тачка g) Закона);“.   Члан 36 У члану  114 иза става 4 додају се нови ставови 5, 6, 7 и 8, који гласе:  „(5) Приређивач игара на срећу дужан је да прибави цертификат о усклађености од овлашћене лабораторије из члана 14 Закона и потврду о обављеном техничком прегледу од правног лица из члана 15 Закона у року од шест мјесеци од дана стицања услова за обављање цертификовања, односно техничког прегледа уређаја и опреме.  (6) Изузетно, приређивач игара на срећу који има издат цертификат од овлашћене лабораторије који се примјењује у Босни и Херцеговини, такав цертификат се признаје до истека трајања одобрења или продужења одобрења за приређивање игара на срећу, односно до стицања услова за обављање цертификовања  уређаја и опреме из става 5 овог члана. (7) Приређивач из става 6 овог члана, дужан је да прибави потврду о обављеном техничком прегледу од правног лица из члана 15 Закона, у року од шест мјесеци од дана стицања услова за обављање техничког прегледа уређаја и опреме.   (8) Уплаћену накнаду за добијање одобрења, односно продужење одобрења за приређивање игара на срећу из чланова 40, 41, 56, 69 и 100 Закона, Пореска управа неће вратити ако уређај и опрема за приређивање игара на срећу не испуне услове за добијање цертификата о усклађености, односно потврду о обављеном техничком прегледу уређаја и опреме.“   Члан 37 Иза члана 114 додају се нови чланови 114а и 114b, који гласе:  „Члан 114а (Плаћање накнаде до успоставе информационог система)  (1) До успоставе  информационог система Пореске управе, а најдуже на период до двије године од дана ступања на снагу овог закона, приређивач плаћа накнаду у сљедећим мјесечним износима: а) за игре на срећу у казину плаћа се накнада у износу од 5.000,00 КМ за сваки казино; b) за игре на срећу клађења плаћа се накнада у износу од 400,00 КМ за сваку кладионицу; c) за игре на срећу на самопослужном терминалу плаћа се накнада у износу од 200,00 КМ по сваком самопослужном терминалу; d) за игре на срећу на аутомату плаћа се накнада у износу од 100,00 КМ за сваки аутомат; е) за игре на срећу на терминалу за електронске игре плаћа се накнада у износу од 100,00 КМ по сваком  терминалу за електронске игре; f) за игре на срећу путем интернета плаћа се накнада у износу од 1.500,00 КМ за свако сједиште приређивача. 



(2) Мјесечна накнада из става 1 овог члана плаћа се до десетог у текућем мјесецу за претходни мјесец.     „Члан 114b (Поступци који нису правоснажно окончани) (1) Сви случајеви, односно поступци који до дана ступања на снагу овог закона нису правоснажно окончани завршиће се по одредбама овог закона.  (2) Одредбе чланова 30, 31 и  32 овог закона примјењују се од 1. јула 2022. године.“   Члан 38 Иза члана 116 додају се нови чланови 116а и 116b, који гласе:  „Члан 116а (Рок за доношење подзаконског акта) Директор Дирекције дужан је до успоставе информационог система Пореске управе, а најдуже у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, да донесе Правилник из члана 5 овог закона.  „Члан 116b (Ограничавајуће одредбе у односу на вријеме примјене прописа) Одлаже се примјена члана 42, члана 43, члана 44 става 7, члана 58, члана 62 става 6, члана 70, члана 71 става 5, члана 80 става 4, члана 82, члана 89, члана 90 става 6 и члана 111 става 1 тачака n),  о),  dd),   ll),  uu) и  ааа) Закона, до успоставе информационог система Пореске управе, а најдуже на период до двије године од дана ступања на снагу овог закона.“   Члан 39 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.  Број: 01-02-3312/22 Брчко, 14. јула 2022. године                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ                                                                                                       Мр сц. Синиша Милић  


