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(5) Ликвидациони судија доноси рјешење којим се
умањује награда за рад ликвидационом управнику највише
до 50% утврђене награде ако утврди да је ликвидациони
управник својим радњама оштетио интересе власника капитала пословног субјекта.
(6) Ликвидациони судија не умањује награду за рад ликвидационом управнику ако на основу изјашњења ликвидационог управника утврди да је дужина трајања ликвидационог управника оправдана усљед:
1) сложености ликвидационог поступка,
2) непостојања валидне документације о својини имовине,
3) вођења судских и управних поступака који нису
окончани,
4) промјене ликвидационог управника и других објективних околности на које ликвидациони управник није могао да утиче, укључујући и поступање других органа у току
ликвидационог поступка.
Члан 10.
Ако дође до промјене ликвидационог управника у складу са Законом, ликвидациони судија рјешењем одређује
ликвидационом управнику награду сразмјерно пословима
обављеним у ликвидационом поступку.
Члан 11.
Исплата свих новчаних износа награда за рад ликвидационог управника јесу бруто износи који обухватају износе
пореза, доприноса и других накнада по основу ових примања, у складу са прописима којим се регулише порески
систем.
Члан 12.
Накнада трошкова и награда ликвидационим управницима за обављање послова у започетим ликвидационим поступцима обрачунава се према прописима који су били на
снази када су ти поступци почети.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 08.020/020-308/20
21. априла 2020. године
Бањалука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

ПРИЛОГ
Тарифа
Основица за обрачун награде ликвидационом управнику
према вриједности уновчене ликвидационе масе
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основица за обрачун

Награда у бруто износу

до 5.000 КМ
од 5.001 КМ
до 50.000 КМ
од 50.001 КМ
до 100.000 КМ
од 100.001 КМ
до 200.000 КМ
од 200.001 КМ
до 500.000 КМ
од 500.001 КМ
до 1.000.000 КМ
од 1.000.001 КМ
до 2.000.000 КМ
од 2.000.001 КМ
до 3.000.000 КМ
од 3.000.0001 КМ
до 10.000.000 КМ
од 10.000.001 КМ
до 50.000.000 КМ
преко 50.000.000 КМ

највише до 1. 500 КМ
највише до 3.000 КМ
највише до 5.000 КМ
највише до 7.000 КМ
највише до 12.000 КМ
највише до 15.000 КМ
највише до 20.000 КМ
највише до 25.000 КМ
највише до 30.000 КМ
највише до 32.000 КМ
највише до 35.000 КМ
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На основу члана 24. став 3. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар финансија, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА РАЧУНАРСКОГ
СИСТЕМА ЗА НАДЗОР НАД ПРИРЕЂИВАЊЕМ ИГАРА НА
СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се техничке карактеристике рачунарског система за надзор над приређивањем
игара на срећу путем кога Министарство финансија врши
надзор над приређивачима игара на срећу и критеријуми и
поступак одобравања тог рачунарског система.
Члан 2.
(1) Рачунарски систем за надзор над приређивањем
игара на срећу из члана 1. овог правилника (у даљем тексту: РАС) представља јединствени систем који се састоји
од опреме (хардвера) и апликација (софтвера), а укључује:
1) рачунарски систем за надзор, који приређивачи игара
на срећу, осим приређивача класичне томболе, обезбјеђују
у сврху надзора над њиховим пословањем и повезивања са
системом Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство), и
2) систем Министарства за надзор.
(2) Повезивање Централног рачунарског система приређивача са РАС-ом врши се с циљем:
1) праћења и анализирања процеса играња на сваком појединачном уређају за игру, односно компјутеру на
уплатно-исплатном мјесту,
2) утврђивања свих уплата и исплата на сваком појединачном уређају за игру и сваком уплатном мјесту,
3) провјере вјеродостојности приказаних прорачуна,
4) утврђивања усаглашености рада приређивача са прописима којим се уређује одговарајући тип игара на срећу,
5) праћења и утврђивања евентуалних одступања од
сертификованих карактеристика уређаја за игре на срећу,
6) провјере дневних и мјесечних обрачуна за уређаје за
играње, односно за локације на којим се игре приређују.
Члан 3.
(1) РАС садржи најмање:
1) базе података у којим се чувају подаци о свим прикљученим уређајима са јединственим непромјенљивим
идентификационим бројем, подаци са идентификационим
бројем локације уплатно-исплатног мјеста и подаци о свим
појединачним уплатама и исплатама,
2) податке о појединачним уплатама и исплатама добијене од уређаја за игре на срећу,
3) апликације, опрему и датотеке са регулаторним параметрима који обезбјеђују сакупљање, односно унос тих
података,
4) апликације које омогућавају увид у податке,
5) апликације које из података израђују прегледе и
извјештаје.
(2) РАС мора да има могућност чувања свих података и
логова најмање за посљедњих 60 дана од дана уписа.
(3) Дневни, седмични и мјесечни прорачуни за сваки
појединачни уређај за играње, по појединачним типовима
игара и укупно, и дневни, седмични и мјесечни финансијски извјештаји по приређивачу чувају се трајно.
(4) РАС мора бити израђен као систем високе расположивости, са минималним застојима у раду усљед грешака

13.5.2020.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

на систему, у кластерском режиму рада спреман да прикупи велику количину података у малом периоду, те са високим степеном скалабилности и адаптације.
(5) РАС мора да омогући приступ корисницима користећи протоколе високог нивоа сигурности или употребом
VPN тунела.
Члан 4.
(1) Кориснички приступ подацима и логовима врши се
искључиво помоћу РАС-а.
(2) Корисници могу приступати РАС-у само преко системске програмске опреме за пријављивање и ауторизацију, која је посебно заштићена од неовлашћеног приступа
и која се не може искључити или заобићи.
(3) Све табеле са лозинкама у базама података чувају
се у шифрованом облику у заштићеним датотекама доступним само за систем пријављивања, ауторизацију и администрацију.
(4) Администратор РАС-а додјељује овлашћења за
приступ у зависности од задужења корисника, а корисник
може да има приступ само подацима и апликацијама РАС-а
за које је задужен и који су му потребни за обављање посла
у складу са његовим овлашћењима.
Члан 5.
(1) Приређивач је дужан да обезбиједи сву хардверску
опрему и инфраструктуру неопходну за несметан рад РАСа, која се прецизира у техничкој спецификацији РАС-а, коју
израђује администратор РАС-а, уз претходну сагласност
Министарства.
(2) Приређивач је дужан да свој централни систем приређивача повеже на РАС.
(3) Повезани системи морају обезбиједити тачно дефинисане податке за различите игре на срећу, односно њихове
појединачне финансијске трансакције према РАС-у, чију ће
техничку спецификацију приређивачи добити од администратора РАС-а прије процеса повезивања.
(4) Приређивач мора да обезбиједи папирну или електронску потврду за сваку уплату или исплату, са назначеним QR кодом и јединственим бројем тикета, који служи
за провјеру аутентичности уплате, односно исплате, осим
у случају када је уплата на аутоматима или терминалима за
игре на срећу извршена путем уређаја за примање новчаница (bill acceptor).
(5) QR код треба да садржи податке из става 4. овог
члана, који ће бити дефинисани у техничкој спецификацији
администратора РАС-а.
(6) Свака потврда о уплати или исплати мора бити регистрована са јединственим кључем, који ће бити могуће
резервисати унапријед преко РАС-а.
(7) Испод QR кода мора бити исписан сљедећи текст:
“Овај QR код омогућава провјеру овог листића. За више информација скенирајте код.”.
(8) У интернет играма на срећу потврда (листић) са QR
кодом шаље се за сваку трансакцију са играчевог трансакционог или електронског рачуна на његов виртуелни рачун
(уплата) и за сваку трансакцију са виртуелног рачуна на
трансакциони или електронски рачун играча (исплата).
(9) Приређивач мора на сваком уплатном мјесту и на
интернет порталу за интернет игре на срећу поставити
оглас са текстом који објашњава права и могућности сваког
играча и самог приређивача.
(10) Централни систем приређивача мора да посједује
механизам за обезбјеђивање тачности датума и времена и
њихове синхронизације између његових функционалних
дијелова и интерфејса уграђених у уређајима за играње.
(11) Одступање времена на рачунарском систему из
става 10. овог члана од времена у РАС-у не може бити дуже
од 30 секунди.
(12) Централни систем приређивача мора омогућити
сљедеће:
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1) свака уплата, исплата или тикет заводи се под јединственим кодом под којим ће се слати РАС-у,
2) промјена на тикету пријављује се на систем под
истим јединственим кодом под којим је тикет креиран,
3) свака уплата, исплата или тикет мора да има пропратни документ (тикетни листић или рачун), на коме мора
постојати мјесто за QR код, преко ког се може провјерити аутентичност (исправност) тикета (уплате, исплате или
слично) на РАС-у,
4) свака уплата, исплата или тикет мора се пријавити на
РАС у року од 90 секунди,
5) у случају када у тренутку вршења уплата, исплата и
слично технички није изводљива испорука податка на РАС,
у смислу тачке 4) овог става, подаци се морају чувати у систему приређивача и послати кад се за то испуне технички
услови,
6) у случају накнадне испоруке података, у смислу тачке 5) овог става, потребно је навести разлог закашњења на
начин дефинисан у техничкој спецификацији РАС-а из става 1. овог члана.
Члан 6.
(1) За све погрешно унесене податке у базама података
сачињава се записник - пријава грешке, у писаном облику,
који потписује одговорно лице приређивача игара на срећу.
Из тог записника могу се видјети опис грешке и евентуални
разлог њеног настанка.
(2) Записник из става 1. овог члана доставља се Министарству на провјеру чињеница. Ако се утврди да су наводи из записника тачни, даје се налог за исправку погрешно унесених података у РАС-у.
(3) Записник из става 1. овог члана и налог за исправку
података у РАС-у из става 2. овог члана чувају се најмање
двије године од датума њиховог сачињавања.
(4) О сваком прекиду у раду РАС-а, односно прекиду
везе између централног рачунарског система приређивача
и РАС-а лице које обавља послове одржавања РАС-а води
дневник, у који се уносе сљедећи подаци:
1) опис грешке и интервенције,
2) датум и вријеме настанка грешке и извршене интервенције,
3) име и презиме лица које је открило грешку, односно
квар,
4) име и презиме лица које је отклонило грешку, односно извршило поправку квара,
5) датум и вријеме када је отклоњена грешка, односно
извршена поправка квара.
(5) Лице које обавља послове одржавања РАС-а дужно
је да за сваки планирани прекид у раду РАС-а, најмање 48
часова прије, на порталу РАС-а постави обавјештење о планираном прекиду и свим корисницима пошаље електронску поруку са обавјештењем.
Члан 7.
(1) Систем Министарства из члана 2. тачка 2) овог правилника подразумијева сљедеће нивое приступа:
1) АPI - апликациони програмски интерфејс (енгл.
Application Programming Interface), који представља машински приступ на који се шаљу подаци о уплатама и
исплатама,
2) портал за приређиваче игара на срећу,
3) портал за Републичку управу за игре на срећу (у
даљем тексту: Управа),
4) портал за Министарство,
5) администраторски портал.
(2) Портал за приређиваче игара на срећу пружа могућност прегледа свих информација са уплатних мјеста,
односно локација, те уређаја за игре на срећу са њиховим
јединственим идентификаторима на РАС-у и техничке информације о начину повезивања на РАС са свим потребним
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кључевима за повезивање и алатима за провјеру исправности интеграције.
(3) Портал за Управу омогућава унос и ажурирање података који су у надлежности Управе везани за приређиваче, локације, број уређаја по локацији и друго.
(4) Портал Министарства омогућава финансијско извјештавање, контролу, инспекцију и детекцију евентуалних
превара.
(5) Администраторски портал подразумијева ажурирање матичних података, управљање корисницима,
додјељивање улога корисника из става 1. овог члана и друго.
(6) Осим нивоа приступа из става 1. овог члана, ако се
укаже потреба, администратор РАС-а, на захтјев Министарства, омогућава и додатне нивое приступа.
Члан 8.
(1) Да би РАС добио одобрење од Министарства, потребно је да правно лице које је произвођач РАС-а буде
изабрано путем јавног конкурса за избор правног лица за
вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја
РАС-а.
(2) За пријаву на јавни конкурс из става 1. овог члана
правно лице мора да испуњава сљедеће критеријуме:
1) да је регистровано правно лице са сједиштем у Републици Српској,
2) да прибави банкарску гаранцију на износ од 100.000
КМ годишње за квалитетно вршење пословања,
3) да се не бави дјелатношћу приређивања игара на
срећу, да није сервисер или овлашћени заступник приређивача, да не обавља послове сертификовања и техничког
прегледа уређаја и технологија за прирeђивање игара на
срећу и да нема удио у власништву тих правних лица,
4) да је стручно и технички оспособљено за израду, одржавање, надоградњу и развој РАС-а,
5) да је остварило промет од најмање 10,000.000 КМ
у области израде и одржавања рачунарских система у
посљедњих годину дана,
6) да има одговарајуће искуство у производњи и одржавању рачунарских система.
(3) Правно лице из става 1. овог члана које је изабрано
путем јавног конкурса за избор правног лица за вршење послова израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а бира
се на период до 10 година.
(4) Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводи Министарство, на основу одлуке о критеријумима и условима о начину и поступку избора правног лица за обављање
послова израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а и
одлуке о расписивању јавног конкурса. Ове одлуке доноси
Влада Републике Српске.
Члан 9.
(1) Правно лице из члана 8. овог правилника, изабрано
путем јавног конкурса, обавља сљедеће послове:
1) израда, одржавање, надоградња и развој РАС-а,
2) инсталирање РАС-а и његово повезивање са системом Министарства (члан 2. т. 2) и 3) овог правилника),
3) прикупљање података из РАС-а и њихова обрада,
4) стручна обука о коришћењу РАС-а за поједина запослена лица приређивача игара на срећу и поједина лица
која су на пословима примјене Закона о играма на срећу
запослена у Управи и Министарству,
5) подношење годишњих извјештаја о обављеним пословима за које је овлашћено,
6) сви остали послови у вези са израдом, одржавањем,
надоградњом и развојем РАС-а по налогу Министарства.
(2) Правно лице из члана 8. овог правилника и приређивач игара на срећу уговором уређују међусобна права и обавезе у вези са повезивањем, инсталирањем и коришћењем РАС-а. Уговор мора бити у складу са Законом
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о играма на срећу и подзаконским актима донесеним на
основу њега.
(3) Уговор из става 2. овог члана закључује се на период
не дужи од периода на који је правно лице изабрано, у смислу члана 8. став 3. овог правилника.
(4) По истеку периода на који је изабрано правно лице
из члана 8. овог правилника дужно је да:
1) пренесе Министарству комплетну инфраструктуру
РАС-а, која укључује изворни код РАС-а и све измјене које
су на РАС-у извршене током периода у ком је правно лице
обављало послове израде, одржавања, надоградње и развоја РАС-а,
2) преда Министарству све приступне податке сервиса
које РАС користи, техничку документацију и корисничка
упутства,
3) најмање два мјесеца прије истека периода на који је
изабрано обучи кључне кориснике који ће наставити администрацију РАС-а,
4) достави све уговоре закључене са приређивачима.
Члан 10.
(1) Правном лицу из члана 8. овог правилника одузеће
се дато овлашћење и активирати цјелокупна банкарска гаранција из члана 8. став 2. тачка 2) овог правилника ако:
1) не изради РАС и не поднесе потпун захтјев за његово
одобрење у року од 90 дана од свог избора на основу јавног
конкурса из члана 8. став 1. овог правилника,
2) послове не обавља стручно и благовремено,
3) престане испуњавати било који од прописаних услова на основу којих је дато овлашћење или
4) Министарство не оцијени позитивно извјештај о
раду.
(2) У случају одузимања овлашћења из става 1. овог
члана, Министарство о томе, без одлагања, обавјештава све
приређиваче.
(3) Обавезе правног лица прописане одредбом члана 9.
став 4. овог правилника сходно се примјењују и у случају
одузимања овлашћења из става 1. овог члана.
Члан 11.
Да би РАС добио одобрење од Министарства, правно
лице из члана 8. овог правилника дужно је да достави сљедеће доказе:
1) корисничко упутство за апликације РАС-а;
2) техничку документацију РАС-а, која садржи:
1. податке о произвођачу, називу, типу и верзији РАС-а,
2. податке о лицу одговорном за функционисање РАС-а
и лицу за контакт,
3. списак свих датотека које садрже конфигурацијске
параметре, укључујући имена, тачне локације и кратак
опис функционалности,
4. приступне параметре помоћу којих се приступа систему, и то по сваком нивоу корисника појединачно, и
приступне параметре свих пропратних сервиса који су у
употреби од стране система (нпр. база података, екстерни
сервиси, кључеви за интерно шифровање и слично),
5. опис опреме потребне за повезивање са системом,
6. називе употријебљених оперативних система на серверима и назив произвођача базе података и структура базе,
потребне специфичне конфигурације над оперативним
системима сервера који сервирају апликацију или припадајуће сервисе.
Члан 12.
(1) Трошкови обезбјеђивања РАС-а које приређивачи
игара на срећу плаћају утврђени су за:
1) jеднократна накнада за прикључење:
1. уплатно-исплатног мјеста (кладионице) - 300 КМ,
2. аутомата - 50 КМ,
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3. сервера за интернет игре - 5.000 КМ,
4. сервера за електронске игре - 5.000 КМ;
2) мјесечна накнада за коришћење:
1. по уплатно-исплатном мјесту (кладионици) - 100 КМ,
2. по апарату - 40 КМ,
3. по сваком активном играчу у интернет играма у току
мјесеца - 1 КМ.
Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о техничким карактеристикама рачунарског система за приређивање игара на срећу (“Службени гласник
Републике Српске”, број 61/19).
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-761/19
29. априлa 2020. године
Бањалука

Mинистар,
Зора Видовић, с.р.
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На основу члана 66. став 3. и члана 85. став 4. Закона о водама (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) и члана 76. став 2. Закона о
републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
ОДРЖАВАЊА РИЈЕЧНИХ КОРИТА, ДИСЛОКАЦИЈИ И
ВАЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ВОДОТОКА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока (“Службени гласник Републике Српске”, број 18/20)
послије члана 16. додаје се нови члан 16а, који гласи:
“Члан 16а.
(1) До доношења Плана и програма из члана 3. овог
правилника у 2021. години, додјела локација за одржавање
ријечних корита и водног земљишта, дислокација и вађење
материјала из водотока врши се на основу појединачних
елабората које доноси Установа, a на које сагласност даје
Министарство.
(2) Елаборати из става 1. овог члана садрже: назив водотока, средњу профилску вучну силу, граничне
вриједности вучне силе, описни процијењени и гранулометријски састав наноса, оквирно одређене количине
наноса водном ерозијом, годишњу моћ проноса наноса
у водотоку, прецизан опис и технички извјештај, геодетске подлоге размјере 1 : 2.500 до 1 : 1.000 са прецизно
уцртаним простором који обухвата елаборат, геолошке и
хидролошке подлоге, попречне и уздужне профиле приказане у графичком облику размјере од 1 : 50/500 до 1 :
500/5.000, доказницу мјера количине материјала за уклањање и дислоцирање из водотока, начин извођења радова
на одржавању ријечног корита и пловног пута, приједлоге
локација за депоновање дислоцираног материјала, вријеме трајања реализације елабората са јасно дефинисаним
временским, хидролошким, техничким и другим условима који утичу на реализацију елабората.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.07-337-209/20
8. маја 2020. године
Бањалука

Министар,
Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 30. став 4. Закона о сточарству (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/15) и члана 76.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/18), министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде д о н о с и

П Р О Г РА М
УЗГОЈА СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД
2020-2024. ГОДИНЕ

1. УВОД
Програм узгоја свиња у Републици Српској (у даљем
тексту: узгојни програм) је скуп зоотехничких, селекционих и осталих метода и поступака који имају за циљ
унапређење производње свиња у Републици Српској и документ од великог значаја за узгајиваче и стручњаке из подручја ове гране сточарства.
Добро развијено свињарство има значај не само на
вриједност бруто производа у пољопривреди већ и у индустрији због низа производа који се добијају у овој грани
сточарства. Планским узгојем подстиче се повећање ефикасности животиња уз очување и побољшање њихове виталности, повећање економичности производње и побољшање
квалитета производа. Узгојни програм одређује популацију
на којој се спроводи, узгојне циљеве, методе и поступке,
начин остваривања, учеснике спровођења и њихове међусобне односе.
Узгојни програм за Републику Српску за период од пет
година доноси Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде (у даљем тексту: Министарство). Појединачне узгојне програме доносе узгајивачи или удружења
узгајивача, а министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси рјешење којим се даје сагласност на
појединачне узгојне програме.
2. ЗНАЧАЈ СВИЊАРСТВА И БРОЈНО СТАЊЕ СВИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2.1. Значај свињарства и бројно стање свиња на територији Републике Српске
Свињарство као значајна грана сточарства заузима велики удио у укупној пољопривредној и прехрамбеној производњи у Републици Српској. На територији Републике
Српске од давнина постоји традиција узгоја свиња и коришћења свињског меса у исхрани људи. Поред директног
значаја свињарства за произвођаче и економску добит, оно
има и индиректни утицај на цјелокупну приведу и научноистраживачку област. Као и друге гране пољопривредне
производње и свињарска производња у Републици Српској
среће се са низом изазова, унутрашњих и вањских, као што
су:
- недовољна продуктивност, која се огледа у малом
броју живорођене и отхрањене прасади по крмачи,
- неповољан расни састав,
- присуство различитих болести, односно питање
здравствене заштите свиња,
- неквалитетан начин трајног означавања свиња,
- недостатак квалитетних нерастова и неконтролисана
употреба сјемена за вјештачко осјемењавање назимица и
крмача,
- прекомјеран увоз живих свиња, свјежег и замрзнутог
свињског меса, полутрајних и трајних производа свињског
поријекла,
- онемогућеност извоза свињетине у земље Европске
уније због дугогодишње вакцинације свиња против класичне куге свиња (ККС).
2.2. Бројно стање свиња на територији Републике Српске
Према подацима Републичког завода за статистику,
бројно стање свиња у Републици Српској по категоријама
за период 2014-2018. године приказано је у Табели 1.

