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На основу члана 115. став 6. 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 СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ ОДУЗИМАЊА
ПРЕДМЕТА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ОПРЕМЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови и начин спровођења заштитне мјере одузимања предмета који су привремено одузети у поступку инспекцијског надзора од инспектора Републичке управе за игре на срећу.
Члан 2.
(1) Инспектор привремено одузима предмете коришћене за извршење прекршаја у складу са Законом о играма на
срећу (у даљем тексту: Закон).
(2) Инспектор врши привремено одузимање предмета
на основу овлашћења из члана 107. став 1. т. 3) и 8) Закона.
(3) Предмети, привремено одузети у инспекцијском
надзору, депонују се у складиште Републичке управе за
игре на срећу (у даљем тексту: Управа) ради ускладиштења
и чувања, осим ако Законом или актом надлежног органа
није другачије одређено.
(4) Документ на основу коjег се депонују и чувају одузети предмети је потврда о привременом одузимању предмета коју издаје надлежни инспектор.
(5) Привремено одузети предмети се чувају до окончања поступка, а најдуже до окончања спровођења заштитне мјере одузимања предмета и уништавања одузетих
предмета.
Члан 3.
(1) Управа обезбјеђује адекватне просторне и техничке
услове за складиштење и чување одузетих предмета.
(2) Управа сачињава преглед ускладиштених предмета
квартално и доставља преглед Министарству финансија.
(3) Управа врши периодичне контроле стања ускладиштених предмета и просторних и техничких услова ускладиштења.
Члан 4.
(1) Са привремено одузетим предметима из члана 2.
овог правилника поступа се у складу са правоснажним актом надлежног органа.
(2) Ако је актом из става 1. овог члана изречена заштитна мјера одузимања предмета, предмети се уништавају.
(3) Уништавање одузетих предмета врши се механичким ломљењем, спаљивањем или на други одговарајући начин код установе или привредног друштва регистрованог
за обављање дјелатности збрињавања отпада, уз неопходне
мјере контроле и обезбјеђења и поштовање прописа о заштити животне средине.
Члан 5.
(1) Уништавање одузетих предмета врши се уз присуство чланова Комисије за спровођење поступка уништавања одузетих предмета (у даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију за спровођење поступка уништавања одузетих предмета именује директор Управе.
(3) Комисија има предсједника и два члана од којих најмање једно лице мора бити државни службеник запослен
у Управи.
(4) О уништавању одузетих предмета Комисија сачињава записник.
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(5) Записник из става 4. овог члана се у року од 24 часа
доставља директору Управе и Министарству финансија.
Члан 6.
(1) Предмети одузети приликом инспекцијског надзора,
за које надлежни орган правоснажним рјешењем не изрекне заштитну мјеру одузимања предмета, враћају се власнику без одгађања.
(2) Враћање предмета из става 1. овог члана врши Управа, уз издавање потврде о враћању привремено одузетих
предмета.
Члан 7.
(1) Трошкови превоза, ускладиштења, чувања и
уништавања одузетих предмета представљају трошкове
спровођења заштитне мјере одузимања предмета.
(2) Трошкови из става 1. овог члана утврђују се у износу стварних трошкова.
(3) Трошкове поступка спровођења заштитне мјере одузимања предмета сноси лице од кога су предмети одузети,
на основу правоснажног акта надлежног органа, а којом се
изриче заштитна мјера одузимања предмета.
(4) Лице коме се према правоснажној одлуци надлежног органа враћају привремено одузети предмети ослобађа се трошкова из става 1. овог члана.
(5) Лице из става 4. овог члана дужно је да у року од
седам дана од дана достављања правоснажног акта о враћању привремено одузетих предмета преузме предмете из
складишта Управе.
(6) У случају да лице из става 4. овог члана одбије преузимање враћених предмета или их не преузме у року од 30
дана послије поновљеног позива за преузимање, ти предмети се уништавају.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о условима и начину спровођења мјере одузимања предмета (“Службени гласник Републике Српске”,
број 11/14).
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2120/19
13. јуна 2019. године
Бања Лука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
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Министарство за просторно уређење, грађевинарство
и екологију Републике Српске, рјешавајући по службеној
дужности, на основу члана 121. став 3. Закона о уређењу
простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 190. Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
Стављају се ван снаге Рјешење број: 15.03-361-1514/15,
од 10.11.2015. године, и Лиценца за грађење, односно
извођење радова на објектима за које грађевинску дозволу издаје орган јединице локалне самоуправе, и то: дијела
машинске фазе, област термотехнике, инсталације гријања,
гаса, вентилације и климатизације и дијела машинске фазе,
машинска постројења и металне конструкције у грађевинарству, број: ПЛ-0754/2015, од 10.11.2015. године, издати
од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију ДОО “Неомет” Приједор.
Ово рјешење објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 15.03-361-382/19
17. маја 2019. године
Бањалука

Министар,
Сребренка Голић, с.р.

