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PREDMET: Konferencije u organizaciji JAKTA-e

- odgovor, daje se

Poštovana,

Službenici Ministarstva financija - Porezne uprave, Službe za igre na sreću i nagradne igre,
upućeni od strane ravnatelja Porezne uprave i o trošku Porezne uprave, sudjelovali su na
slijedećim konferencijama u organizaciji JAKTA-e:

1) Četvrta Međunarodna Konferencija ”Majski brifing regulatora” (22. 5. 2012.),

2) Treća Regulatorna konferencija zemalja bivše Jugoslavije i EU – “Evropske integracije u igrama
na sreću” (20- 21.10.2011.),

3) Drugi međunarodni skup regulatora igara na sreću zemalja bivše Jugoslavije (04.05.2011.),

4) Konferencija: “Usporedna zakonska regulativa u oblasti igara na sreću zemalja bivše Jugoslavije
i njeno unapređenje kroz primjere EU i zemalja u okruženju” (14.09.2010.).

Obzirom da je tematika navedenih konferencija bila zakonodavni okvir igara na sreću u
zemljama iz okruženja, te su na istima prisustvovali i predstavnici regulatora iz Republike Slovenije,
Crne Gore, Bosne i Hercegovine, te neki predstavnici regulatora iz zemalja Europe, smatralo se
potrebnim prisustvovanje i predstavnika Republike Hrvatske a radi bolje administrativne suradnje i
razmjene iskustava.
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
Владике Платона бр.3, Бања Лука, тел:051/340-770, факс: 051/340-774

Број: 06/4/463-3901/13
Датум: 04.12.2013.године

ЦИНС
н/р новинару Јелени Васић

БАЊА ЛУКА

Поштовани,

Шестом стручном скупу националних законодаваца игара на срећу земаља бивше
Југославије и ЕУ , представници Републичке управе за игре на срећу били су : Младен
Симић- директор, Свјетлана Поповић-начелник Одјељења за издавање одобрење,
сагласности, обраду пореских пријава и анализу , Марина Илић- начелник Одјељења за
инспекцијски надзор.
Петом стручном скупу присуствовали су : Марина Илић - начелник Одјељења за
инспекцијски надзор, Марина Шокчевић - начелник Одјељења за издавање одобрење,
сагласности, обраду пореских пријава и анализу, Татјана Стојчиновић – начелник
Одјељења за финансијке, правне и опште послове.
Четвртој међународној конференцији присуствовали су : Мирослав Комленић –директор,
Јелена Марин - начелник Одјељења за инспекцијски надзор и Данијела Ковачевић-
службеник за односе са јавношћу.
Трећој регулаторној конференцији присуствовали су : Здравко Милићевић- директор,
Сања Малић - начелник Одјељења за издавање одобрење, сагласности, обраду пореских
пријава и анализу, Славен Гостимировић – начелник Одјељења за управно- правне ,
нормативне и опште послове.

Трошкови путовања, смјештаја и дневница у Београду падали су на терет Републичке
управе за игрее на срећу. Трошкове котизације сносила је Јакта.

ДОСТАВЉЕНО:х2.-
1. Наслову,
2. Архива.-

Службеник за односе са јавношћу

Данијела Ковачевић
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