На основу члана 114. став 4. 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 САДРЖАЈУ И ОБЛИКУ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ИНСПЕКТОРА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИГРЕ НА
СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником уређују се садржај и облик службене легитимације и значке инспектора Републичке управе за игре
на срећу, поступак издавања легитимације, као и вођење евиденције о издатим и замијењеним легитимацијама.
Члан 2.
(1) Легитимација представља јавну исправу којом инспектор Републичке управе за игре на срећу (у даљем тексту:
Управа) доказује службену функцију, идентитет и овлашћења која су му повјерена законом.
(2) Инспектор Управе треба да носи легитимацију за вријеме обављања инспекцијског надзора над приређивачима
игара на срећу и да се легитимише прије почетка инспекцијског прегледа.
(3) У случају да инспектор не поступи на начин из става 2. овог члана, директор Управе, у складу са чланом 114. став
3. Закона о играма на срећу, покреће против тог инспектора дисциплински поступак за повреду радних дужности.
Члан 3.
(1) Легитимација је пластична, величине 85 mm · 54 mm.
(2) У горњем дијелу легитимације налази се текст исписан ћирилицом и латиницом: “РЕПУБЛИКА СРПСКА,
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ” са амблемом Републике Српске у средини.
(3) На лијевој страни легитимације је мјесто за фотографију инспектора, величине 30 mm · 25 mm, а на десној текст
исписан ћирилицом и латиницом: “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, испод којег се исписују подаци о инспектору (име,
презиме, инспекторско звање, јединствени матични број и број легитимације).
(4) Легитимација је заштићена заштитном текстуром, холограмом, печатом од УВ мастила и аплицираним потписом
директора.
(5) На другој страни легитимације налази се текст исписан ћирилицом и латиницом: “Инспектор у вршењу
инспекцијског надзора има право да врши надзор над приређивањем игара на срећу, забавних и наградних игара, у
складу са чл. 111–116. Закона о играма на срећу и чланом 38. Закона о републичкој управи”.
(6) Изглед легитимације инспектора налази се у Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.
(7) Легитимацију издаје директор Управе.
Члан 4.
(1) У случају губитка или знатнијег оштећења легитимације, инспектор је дужан у року од три дана обавијестити
директора Управе, сачинити детаљан извјештај о околностима под којим је дошло до губитка или оштећења
легитимације, те поднијети захтјев за издавање нове легитимације.
(2) Нова легитимација издаје се након што се оштећена или изгубљена легитимација прогласи неважећом у
“Службеном гласнику Републике Српске”.
(3) Нова легитимација може се издати инспектору и када су промјене личног изгледа или личних података носиоца
легитимације битне за идентификацију.
(4) Легитимације које су из било којег разлога повучене из употребе уништава комисија коју именује директор Управе.
Члан 5.
(1) Инспектор који изгуби статус инспектора дужан је одмах, а најкасније у року од три дана од дана губитка статуса
инспектора, вратити легитимацију директору Управе.
(2) У случају да инспектор не врати легитимацију у року прописаном у ставу 1. овог члана, директор Управе
огласиће легитимацију неважећом у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Члан 6.
(1) Управа води Књигу евиденција о издатим и замијењеним легитимацијама.
(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи:
а) редни број,
б) име и презиме инспектора којем је издата или замијењена легитимација,
в) број легитимације и датум издавања и
г) датум враћања легитимације од инспектора.
Члан 7.
(1) Значка инспектора израђена је технологијом излијевања легуре у калуп, благо испупчена на средини и обојена
златном бојом.
(2) У средишту значке доминира амблем Републике Српске, око којег су уцртана два концентрична круга, од

којих мањи обухвата амблем Републике Српске, а већи је пречника 42 mm, при чему доњи дио кругова пресијеца
црвена лента на којој је угравиран троцифрени број значке.
(3) Унутар већег круга, са лијеве и десне стране, уписан је текст ћирилицом и латиницом: “МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА, РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ”, а према рубу значке, иза већег концентричног круга,
радијално се пружа 60 зрака (мачева) које чине дванаестоугао, а чији врхови досежу пречник 55 mm.
(4) Изглед значке инспектора налази се у Прилогу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 8.
(1) Значка и легитимација инспектора представљају јединствену исправу инспектора, а смјештене су у етуију од
природне коже, правоугаоног облика, величине 75 mm · 95 mm, који је преклопљен и смеђе је боје.
(2) Етуи се отвара по краћој страни тако да се значка налази на првој унутрашњој страни, а легитимација на другој.
(3) На предњем дијелу етуија утиснут је суви жиг који осликава амблем Републике Српске.
(4) Изглед етуија са легитимацијом и значком инспектора налази се у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов
саставни дио.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају и облику легитимације и значке
инспектора Републичке управе за игре на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/10).
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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Прилог 1.

Изглед службене легитимације инспектора Републичке управе за игре на срећу

Прилог 2.

Изглед значке инспектора у природној величини
Прилог 3.

Изглед етуија са значком и службеном легитимацијом

