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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број
ПРИЛОГ

1257
На основу члана 107. став 5. 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”, брoj 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 ПОСТУПКУ ПЕЧАЋЕЊА ОБЈЕКАТА

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин спровођења поступка печаћења објеката у поступку инспекцијског надзора приређивања игара на срећу који врше инспектори Републичке управе за игре на срећу.
Члан 2.
(1) Печаћење објеката подразумијева мјере и радње
које инспектор спроводи у поступку инспекцијског надзора с циљем спровођења заштитне мјере забране обављања
дјелатности и мјере принудног затварања објекта у ком се
приређују игре на срећу на основу овлашћења у складу са
Законом о играма на срећу.
(2) Предмет печаћења објеката могу бити: 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 који се користе за приређивање игара на
срећу и забавних игара супротно одредбама Закона о играма на срећу.
Члан 3.
(1) Печаћење, односно означавање изречене мјере врши
се утискивањем отиска службеног печата у печатном воску,
постављањем службеног знака и службеном траком.
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(2) Службени печат из става 1. овог члана је округлог
облика и пречника 35 mm, на ком је око амблема Републике
Српске, у пет концентричних кругова исписан текст ћирилицом и латиницом: “РЕПУБЛИКА СРПСКА”; “МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”; “РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА
ИГРЕ НА СРЕЋУ”; “ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР”; “БАЊА ЛУКА”.
(3) Службени знак из става 1. овог члана је наљепница на којој је ћирилицом исписан текст: “ПРИНУДНО
ЗАТВОРЕНО - ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
- Министарство финансија, Републичка управа за игре на
срећу”, димензија 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.
(4) Службена трака из става 1. овог члана израђује се
на пластичној подлози ширине 103 mm, жуте боје, а словима црне боје, ћирилицом, исписан је текст: “Министарство
финансија, Републичка управа за игре на срећу”.
Члан 4.
(1) Печаћење, односно означавање забране врши се
повезивањем непокретних дијелова предмета јемственим
концем на начин да се онемогући отварање и приступ
унутрашњем садржају предмета, при чему се на крајевима
јемственог конца, на печатном воску, утискује отисак службеног печата.
(2) У случају да печаћење није могуће извршити на начин прописан ставом 1. овог члана или када је неопходно
предузети и друге мјере, инспектор изречену мјеру означава службеним знаком или службеном траком, коју поставља
на објекат, дио објекта или на предмет на ком су се приређивале игре на срећу или забавне игре.
(3) Приликом печаћења објекта или предмета на видљивом мјесту поставља се писмено обавјештење, које садржи
податке о изреченој заштитној мјери забране обављања дјелатности или мјери принудног затварања објекта, разлоге
изрицања, назив органа који је извршио печаћење објекта
и упозорење да оштећење или скидање службеног печата
представља кривично дјело.
(4) Писмено обавјештење из става 3. овог члана сачињава се на листу папира бијеле боје, димензија 148 mm
• 210 mm (А5 формат), а прописани образац обавјештења
налази се у Прилогу овог правилника, који чини његов саставни дио.
Члан 5.
(1) Спровођење мјере принудног затварања објекта
врши се печаћењем на основу рјешења које издаје инспектор на период од 30 дана.
(2) Спровођење заштитне мјере забране обављања дјелатности приређивања игара на срећу у том објекту на период од 30 дана врши се печаћењем на основу правоснажне
одлуке надлежног органа, која је изречена у прекршајном
поступку.
(3) Након што се утврди да су престали разлози за печаћење, односно истеком рока на који је изречена заштитна
мјера забране обављања дјелатности, инспектор, по службеној дужности, без одлагања, врши отпечаћење објекта,
односно предмета.
(4) Субјект надзора ком је у току инспекцијског прегледа изречена мјера принудног затварања објекта и спроведена печаћењем објекта и/или предмета подноси захтјев за отпечаћење након што је отклонио неправилности
које су биле разлог изрицања мјере принудног затварања
објекта.
(5) Инспектор је дужан, најкасније 30 дана од дана
пријема захтјева за отпечаћење из става 4. овог члана, извршити инспекцијски надзор и утврдити да ли су отклоњени
недостаци који су били разлог изрицања мјере принудног
затварања објекта, односно печаћења предмета и о томе
сачинити записник, а један примјерак записника уручити
подносиоцу захтјева.
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(6) У случају да инспектор приликом надзора из става 5.
овог члана утврди да су престали разлози за изрицање мјере принудног затварања објекта, односно печаћења предмета, извршиће отпечаћење објекта и/или предмета.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о поступку печаћења објеката (“Службени гласник Републике Српске”, број 84/13).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2298/19
26. јуна 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
ПРИЛОГ

Број:
Датум:
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Овај објекат/предмет је затворен/запечаћен на основу рјешења
Републичке управе за игре на срећу због приређивања игара на срећу
без одобрења надлежног органа. За објекат забрана рада може трајати до 30 дана. Предмети су уз сагласност власника објекта/предмета привремено депоновани у објекту до транспорта предмета у
складиште Републичке управе за игре на срећу или до окончања
прекршајног поступка. Инспектор је о привременом одузимању
предмета издао Потврду број: ______________________________,
од _____________.
Скидање или оштећење службеног печата представља кривично дјело и кажњиво је по члану 311. Кривичног законика Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 64/17),
који гласи:
“(1) Ко скине или повриједи службени печат или знак који је
овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или
просторије, или ко без скидања или повреде печата или знака уђе
у такву просторију или отвори предмет на који је био стављен службени печат или знак, казниће се новчаном казном или затвором
до једне године.
(2) Покушај дјела из става 1. овог члана је кажњив.”.
ИНСПЕКТОР
М. П.
____________________

1258
На основу члана 93. став 4. 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, доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ПРИРЕЂИВАЊУ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
У Правилнику о приређивању интернет игара на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/19) у члану 16. ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:
“(3) Уплатама електронским путем сматрају се уплате
у интернет играма на срећу које подразумијевају плаћање електронским или дигиталним новцем, електронским
трансферима, путем посредника (ваучери, бонови), мобилним и интернет плаћањима, паметним картицама, те другим системима електронског плаћања.
(4) Уплате на рачун играчима и исплате играчима могу
се вршити само ако је играч регистрован и посједује виртуелни рачун код приређивача.”.
Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Исплате играчима приређивач може вршити готовински, безготовински или електронски.”.
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2259/19
25. јуна 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

1259
На основу члана 34. став 5. Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 63/18) и члана 76. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), министар правде, 2. јула 2019. године, д о н о с и

О К В И Р Н И П Л А Н И П Р О Г РА М
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ САНКЦИЈА

Члан 1.
Овим оквирним планом и програмом утврђују се план и
програм стручног усавршавања и оспособљавања запослених у установама за извршење кривичних и прекршајних
санкција.
Члан 2.
(1) Запослени у установама за извршење кривичних
и прекршајних санкција (у даљем тексту: Установа) који
раде на пословима извршења кривичних и прекршајних
санкција стално се стручно усавршавају и оспособљавају
у складу са овим планом и програмом.
(2) Ради унапређивања домаће праксе и њеног усклађивања са међународним стандардима из области извршења
санкција, Министарство правде (у даљем тексту: Министарство) обезбјеђује и примјену програмских оквира сачињених у сарадњи са међународним организацијама у
оквиру пројеката у којима је Министарство партнер.
(3) Програмски оквир из става 2. oвог члана заснива
се на међународним стандардима, конвенцијама, нормама
и другим актима донесеним у овој области и на стручним
областима обрађеним у пројектима међународне заједнице
који су садржани у материјалима у писаној форми (приручници, смјернице, зборници радова и слично).
Члан 3.
(1) Циљ спровођења овог оквирног плана и програма је
да се запосленим у Установи који су распоређени на послове у служби третмана, служби обезбјеђења, здравственој
служби, привредно-инструкторској и служби за правне, финансијске и опште послове, а који се врше у непосредном
контакту са затвореницима, притвореницима и малољетницима (у даљем тексту: лица лишена слободе) обезбиједи континуирано стручно оспособљавање и усавршавање
њихових знања и професионалних вјештина и унапређење
људских права лица лишених слободе.
(2) Запосленим који раде са затвореницама, малољетницима, страним држављанима, ментално обољелим и
високоризичним затвореницима као посебним категоријама затвореника Установа обезбјеђује и обуку којом ће се
стручно оспособљавати и усавршавати за рад са посебним
категоријама лица лишених слободе.
(3) Осим усавршавања и оспособљавања из ст. 1. и 2.
овог члана, запосленим у Установи обезбјеђује се континуирана обука из међународних инструмената и стандарда
заштите људских права, посебно Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, Европске конвенције о спречавању мучења и нехуманог или понижавајућег
поступања или кажњавања и Европских затворских правила.
Члан 4.
На основу овог оквирног плана и програма директор
Установе доноси годишњи план и програм стручног усавр-

