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Трг Републике Српске број 1
78 000 Бања Лука
ПРЕДМЕТ: Одговор на упит, доставља се
Веза, Ваш акт број 17.05-020-993/10, од 24.12.2010. године
Поштовани,
Вашим актом, број у вези доставили сте нам упит заинтересованог лица са сљедећим
садржајем: “поштовани, да ли је потребна сагласност етажне заједнице стамбене зграде код
отварања томболе у пословном простору у стамбеној згради и да ли је могуће отворити
томболу у близини основне школе, поздрав“.
Како је издавање одобрења за приређивање томболе затвореног типа на територији
Републике Српске у надлежности Републичке управе за игре на срећу, дајемо сљедећи
одговор:
Одобрење за приређивање томболе затвореног типа издаје се правном лицу које
испуњава услове из Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске“ број
67/10), а односе се на опште и посебне услове које сваки приређивач игара на срећу мора
испунити.
Када је ријеч о приређивачу игре на срећу томболе затвореног типа, поред општих
услова који се односе на висину основног капитала ( најмање 200.000 КМ), намјенски
депозит или гаранција банке у износу од 30.000 КМ по сваком мјесту приређивања ради
осигурања исплате добитака и других обавеза, овај приређивач је дужан задовољити и
просторно техничке услове прије добијања одобрења за приређивања томболе затвореног
типа.
Ови услови су прописани Законом о играма на срећу (“Службени гласник Републике
Српске“ број 67/10) у којем је у члану 39. наведено да се томбола затвореног типа може
приређивати само у посебно уређеним просторијама на основу одобрења издатог од Управе
и Правилником о просторним и техничким условима за приређивање томболе затвореног
типа и начину евидентирања томболских картица (“Службени гласник Републике Српске“
број 41/09) у којем је у члану 2. наведено да површина просторија у којима се приређује
томбола затвореног типа не може бити мања од 100 м2.
Даље, у члану 7. Закона о играма на срећу одређено је да је забрањено приређивање
игара на срећу у слободним зонама под којима се подразумијева удаљеност од основних и
средњих школа, при чему се удаљеност одређује на осигураним пјешачким стазама по
стварним чињеницама у природи.

Чланом 21. Закона о одржавању стамбених зграда (“Службени гласник Републике
Српске“ број 16/02) одређено је да, поред осталог скупштина етажних власника надлежна
да доноси одлуку о кориштењу заједничких просторија зграде.
Дакле, имајући у виду све напријед наведено, да се према постављеном питању ради
о пословном простору, а не заједничким просторијама зграде, те уколико су задовољени
просторно технички услови наведени у Закону о играма на срећу и Правилнику о
просторним и техничким условима за приређивање томболе затвореног типа и начину
евидентирања томболских картица, да се ради о простору удаљеном од основне школе
најмање 300 метара и да има најмање 100 м2, према позитивним законским прописима у
истом је могуће приређивати игру на срећу – томбола затвореног типа, уз претходно
одобрење Републичке управе за игре на срећу и без сагласности заједнице етажних
власника.
За више информација стојимо Вам на располагању.
С поштовањем,
ДИРЕКТОР
Мр Здравко Милићевић
Достављено:
1. Именованом,
2. а/а.
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