
Ризик од настанка зависности од играња игара 

 

Друштвено одговорно пословање и директан допринос заједници кроз своје 
пословање циљеви су Лутрије Републике Српске. Приређивање игара на друштвено 
одговоран начин значи да се са једне стране играчима пружи сав комфор сигурног, 
легалног и технолошки напредног одигравања, док се са друге стране улажу значајни 
напори да се спријече или минимизују могуће штетне посљедице приређивање игара 
на друштво.  

Лутрија Републике Српске директно дјелује на спречавање негативних посљедица 
одигравања игара на срећу, а прије свега путем превенције и едукације. Овим мјерама 
усмјереним на играче и јавност уопште, утиче се на подизање свијести о мотивима и 
начинима одговорног играња, као и посљедицама прекомјерног одигравања игара на 
срећу, чиме се утиче на смањење појаве патолошког играња игара на срећу.  

Лутрија Републике Српске своје промотивне активности не усмјерава према 
малољетним особама. У циљу јасног пропагирања одговорног одигравања игара на 
срећу, Лутрија Републике Српске на својим играма, промотивним материјалима као и у 
јавној комуникацији поставља знак 18+, чиме се јасно декларише забрана одигравања 
малољетним лицима. Такође, оглашавање Лутрије Републике Српске креира се тако да 
не буди нереална очекивања тренутних или потенцијалних играча. 

Лутрија Републике Српске је на свим својим играма, као и на промотивнима 
материјалима промовише одговорно играње кроз слоган „Играј на срећу, с мјером“. 

Различите игре на срећу имају различити потенцијал изазивања могуће зависности од 
играња игара на срећу, који је условљен сљедећим карактеристикама поједине игре: 

• брзина и континуитет (фреквентност игре, аутоматско играње, брзина сазнавања 
резултата итд.) 

• добитак (висина добитка, брзина добијања, интервали добијања итд.) 
• финансије (износ улога, брзина и начин исплате, манипулација улогом, картице 

итд.) 
• утицај на чула (звучни ефекти, расвјета, музика итд.) 

 Лутрија Републике Српске на основу горе наведених критеријума, а имајући у виду да 
приређује само класичне-лутријске игре на срећу, разликује ове игре према 3 
степена  ризика за развој зависности од играња игара на срећу: 

 

1. низак ниво ризика 
2. средњи (умјерени) ниво ризика     
3. високи ниво ризика 

  



У складу са овим формирали смо три ознаке: 

 

Слоганом и логотипом процјене ризика изазивања потенцијалне зависности, 
упозоравамо све играче да је игра забава, ако се игра са мјером. Ово је још један од 
начина на који Лутрија Републике Српске настоји да се понаша одговорно према својим 
играчима и друштву у цјелини. 

 


