На основу члана 112. став 5. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и члана
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на срећу, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ПЕЧАЋЕЊА ОБЈЕКАТА

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак спровођења заштитне мјере принудно затварање објекта, односно
забрана обављања дјелатности приређивања игара на срећу у том објекту печаћењем, у поступку инспекцијског надзора
приређивања игара на срећу који врше инспектори Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту: инспектор).
Члан 2.
Предмет печаћења могу да буду: просторије, опрема за лутријске игре на срећу, опрема за електронске игре на срећу,
опрема за класичну томболу, опрема за кладионичке и интернет игре на срећу, аутомати за игре на срећу, столови на
којима се приређују игре на срећу и други уређаји и опрема која се користи за приређивање игара на срећу и/или забавних
игара супротно одредбама Закона о играма на срећу.
Члан 3.
(1) Печаћење, односно означавање забране врши се утискивањем отиска службеног печата у печатном воску,
постављањем службеног знака и службеном траком.
(2) Службени знак из става 1. овог члана, на којем се налази текст: “ПРИНУДНО ЗАТВОРЕНО - Министарство
финансија, Републичка управа за игре на срећу”, наљепница, димензије наљепнице су 210 mm · 297 mm (А4 формат) и
148 mm · 210 mm (А5 формат) и на њој се, поред наведеног текста, налази и мјесто за постављање отиска службеног
печата.
(3) Службена трака из става 1. овог члана, на којој се налази текст: “Министарство финансија, Републичка управа за
игре на срећу”, израђује се на пластичној подлози ширине 103 mm.
Члан 4.
(1) Печаћење, односно означавање забране врши се повезивањем непокретних дијелова предмета јемственим концем
на чијим крајевима се, на печатном воску, утискује отисак службеног печата.
(2) У случају да печаћење није могуће извршити на начин прописан ставом 1. овог члана, инспектор забрану треба да
означи само службеним знаком или службеном траком, коју поставља на објекат, дио објекта или на предмет на којем су
се приређивале игре на срећу или забавне игре.
(3) Приликом означавања забране на видљивом мјесту поставља се писмено обавјештење, које садржи податке о
забрани, разлоге забране, назив органа који је извршио затварање, као и упозорење да оштећење или скидање службеног
печата представља кривично дјело.
Члан 5.
(1) Спровођење заштитне мјере принудно затварање објекта, односно забрана обављања дјелатности приређивања
игара на срећу у том објекту, које се врши печаћењем, траје док постоје законски разлози за изрицање те мјере, а
најдуже 60 дана.
(2) Након што се утврди да су престали разлози за печаћење, односно за означавање забране инспектор, по
службеној дужности, без одлагања, врши отпечаћење објекта, односно предмета.
(3) Странка којој је у току инспекцијског прегледа изречена мјера печаћење објекта и/или предмета подноси захтјев
за отпечаћење након што је отклонила неправилности које су биле разлог печаћења.
(4) Инспектор је дужан извршити отпечаћење објекта и/или предмета најкасније 30 дана од дана пријема захтјева за
отпечаћење из става 3. овог члана и о томе треба да сачини записник, а један примјерак записника уручује подносиоцу
захтјева.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступку печаћења објеката при вршењу
инспекцијског надзора приређивања игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/10).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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