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ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
РАЗЛИКУЈЕ ИГРЕ ПРЕМА
3 СТЕПЕНА РИЗИКА ЗА РАЗВОЈ
ЗАВИСНОСТИ:

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

• Игре на срећу намијењене су
само забави пунољетних грађана.

• Учествовањем у играма на
срећу особа се може удаљити од
породице, пријатеља и уобичајених
активности везаних за њен узраст.

• Учествовање у играма на
срећу може изазвати зависност
коју је неопходно лијечити.ИГРE

НИСКОГ
РИЗИКА

ИГРЕ
УМЈЕРЕНОГ
РИЗИКА

ИГРЕ
ВИСОКОГ
РИЗИКА! ! !

Друштвено одговорно пословање и
директан допринос заједници циљеви
су Лутрије Републике Српске.

Приређивање игара на срећу 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
смање могуће штетне
посљедице приређивања
игара на срећу на друштво, а прије
свега путем превенције и едукације.

Лутрија Републике Српске своје
промотивне активности не усмјерава
према малољетним особама, нити према
осјетљивим друштвеним групама.
Различите игре на срећу имају
различити адиктивни потенцијал
изазивања могуће зависности.

ПРЕКОМЈЕРНО
ИГРАЊЕ НИЈЕ
СРЕЋА!

ИГРAЈ НА СРЕЋУ. С МЈЕРОМ.

Не заборави, 
ИГРА ЈЕ САМО ЗАБАВА!



ИГРAЈ НА СРЕЋУ. С МЈЕРОМ.

Лутрија Републике Српске а.д.
Бања Лука, Вука Караџића 2

www.lutrijars.com
Инфо центар:  051 432 700; 051 430 500

Ако сте на једно или више питања
одговорили са ДА,  размислите о
свом игрању игара на срећу,  јер
сте можда прешли границу забаве и
игре на срећу могу да прерасту у
проблем. Ако сте себе или себи
неку блиску особу препознали у
свему овоме, потражите савјет и
помоћ.
Имајте на уму да се проблеми везани
за зависност од игара на срећу могу
ријешити, али је неопходно прво
признати да проблем постоји.
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ВЕЛИКИ ЗНАЧАЈ ПРИДАЈЕ
САРАДЊИ СА ИНСТИТУЦИЈАМА,
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ ОД
КОЦКАЊА.
Уколико играч примијети да његово
понашање, када је ријеч о играма
на срећу, одступа од онога што се
сматра здравим, уколико му на то
указује околина или резултат теста,
може се обратити на сљедећу
адресу или путем телефона:

Основни покретач играча лутријских
игара на срећу, које приређује
Лутрија Републике Српске јесте и треба
да буде забава:

1. Игре на срећу се играју искључиво ради
забаве и само дотле док оне причињавају
искључиво забаву.

1. Потребно је да играч одреди износ до кога
жели да игра и да тај износ не мијења.
Сваки добитак треба да сматра наградом,
а губитак цијеном забаве.

1. Сваки играч треба да јасно одреди колико
свог  времена жели да одвоји за игре на
срећу, да своју одлуку не мијења и да
евентуални губитак сматра вјероватнијим
него добитак, а са чим је упознат кроз
информације о игри.

1. Одигравање игара на срећу је само дио
живота и никако не би смјело да мијења
навике, нити да играча доводи у финансијски
лошију ситуацију (позајмљивање, кредити...).

1. Одигравање игара на срећу не смије бити
компензација за различите проблеме и
емотивна стања, нити емотивна стања и
економска ситуација смију бити повод за
учестало играње и увјерење да ће се тиме
надокнадити изгубљено.

1. Свако понашање које одступа од онога што се
сматра забавом и што  угрожава редован живот,
спада у ризично понашање и потребно је да се
сваки играч информише о показатељима
ризичног понашања када је ријеч о играма
на срећу.

1.  Да ли имате проблем са играма на срећу?

2.  Да ли често мислите о играма на срећу?
 
3.  Да ли дио слободног времена проводите
планирајући игру или играјући игре на срећу?
 
4.  Да ли одлажете обавезе да би играли игре
на срећу?

5.  Да ли континуирано јурите и
маштате о „великој побједи”?

6.  Да ли се коцкате да бисте повратили дуг?
 
7.  Да ли позајмљујете новац како бисте играли
игре на срећу?
 
8.  Да ли Вам породица или пријатељи
приговарају због играња игара на срећу?

9.  Да ли се осјећате лоше због играња игара
на срећу?

10.  Да ли је коцкање штетно утицало на
финансијско стање у Вашем личном и
породичном функционисању?
 
11.  Да ли сте током играња игре на срећу
изгубили појам о времену?
 
12.  Да ли сте некада имали осјећај стида и
кајања због играња игара на срећу?

13.  Да ли сте некада имали несаницу и/или
неки други психички или тјелесни симптом
због игара на срећу?

14.  Да ли Вам је икада падало на памет да
играте игре на срећу како бисте заборавили
на своје проблеме и/или ријешили исте
кроз игру?
 
15.  Када изгубите, да ли одмах имате потребу
да повратите изгубљено? 

16.  Да ли често имате мисао 
„ја играм са њиховим новцем, то сам ионако
добио прошлог пута”?

ПРАВИЛА ОДГОВОРНОГ 
ИГРАЊА
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Дом здравља - Бања Лука, 
Центар за заштиту менталног здравља (ЦЗМЗ),

Симе Матавуља,
78000 Бања Лука

Како контактирати ЦЗМЗ за пружање подршке
нашим играчима:

Контакт телефон ЦЗМЗ: 051/230-240 (Централа)
Мобилни телефон за савјетовање: 065/560-759


