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прегледа, правном лицу које обавља технички преглед припадају и путни трошкови и трошкови дневница.
Члан 49.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2540/19
11. јула 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
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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 д о н о с и

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

Члан 1.
Овим правилником прописују се техничке карактеристике рачунарског система за приређивање игара на срећу
који Лутрија Републике Српске и други приређивачи игара
на срећу, осим приређивача класичне томболе, обезбјеђују
у сврху надзора над њиховим пословањем и повезивањем
са системом Министарства финансија.
Члан 2.
(1) Рачунарски систем за приређивање игара на срећу
из члана 1. овог правилника (у даљем тексту: РАС) састоји
се од опреме (хардвера) и апликација (софтвера) који су
смјештени на територији Републике Српске.
(2) Просторија у којем је смјештен РАС мора бити са
контролисаним приступом, са посебним улазом, заштићена
и обезбијеђена од крађе, пожара, поплаве и других негативних утицаја.
(3) РАС заједно са опремом за повезивање са уређајима
за играње и опремом за повезивање са системом Министарства финансија (у даљем тексту: Министарство) мора бити
прикључен на систем за непрекидно напајање.
(4) Приступ просторији могу имати само лица којима ће
такво право бити додијељено.
(5) РАС мора омогућавати директну конекцију са системом Министарства преко изнајмљене линије или путем
VPN или технички еквивалентне конекције.
(6) РАС мора бити цертификован од овлашћене лабораторије, а у складу са Законом о играма на срећу (у даљем
тексту: Закон) и овим правилником.
Члан 3.
Повезивање РАС-а са системом Министарства 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
цертификованих карактеристика уређаја за игре на срећу,
6) провјере дневних и мјесечних обрачуна за уређаје за
играње, односно за локације на којима се игре приређују.
Члан 4.
РАС најмање садржи:
1) базе података у којима се чувају подаци о свим прикљученим уређајима са јединственим непромјенљивим
идентификационим бројем, подаци са идентификационим
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бројем локације уплатно-исплатног мјеста и подаци о свим
појединачним уплатама и исплатама,
2) апликације, опрему и датотеке са регулаторним параметрима који обезбјеђују сакупљање, односно унос тих података,
3) апликације које омогућују увид у податке,
4) апликације које из података израђују прегледе и
извјештаје,
5) податке о појединачним уплатама и исплатама добијених од уређаја за игре на срећу који су пренесени у
XML или JSON формату.
Члан 5.
Подаци у РАС-у морају бити:
1) тачни и истинити, да приказују фактичко одвијање
комплетног процеса играња на уређајима за игре на срећу,
2) заштићени од неовлашћеног приступа,
3) доступни Министарству на начин да се омогуће
увид, избор и пренос одабраних података (read only access
- само за читање).
Члан 6.
(1) РАС мора имати капацитет да сачува све податке и
логове најмање за посљедњих 60 дана од дана уписа.
(2) Дневни и мјесечни прорачуни за сваки појединачни
уређај за играње, по појединачним типовима игара и укупно, као и дневни и мјесечни финансијски извјештаји, морају се чувати најмање пет година од дана прорачуна.
Члан 7.
(1) РАС мора посједовати механизам за обезбјеђивање
тачности датума и времена и њихове синхронизације између његових функционалних дијелова и интерфејса уграђених у уређајима за играње.
(2) Одступање времена из става 1. овог члана не може
бити дуже од 30 секунди.
Члан 8.
Подаци из РАС-а могу се преносити на друге компјутерске системе или у друге базе података, али не и обрнуто.
Члан 9.
(1) Кориснички приступ подацима и логовима врши се
искључиво помоћу РАС програма.
(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 имати приступ само подацима и апликацијама РАС-а
за које је задужен и који су му потребни за обављање његовог посла на начин који одговара његовим овлашћењима.
Члан 10.
(1) За све ручно унесене или исправљене податке у
базама података сачињава се записник у писменом облику, потписан од стране одговорног лица, из којег се може
видјети ко је, када и шта унио, те разлог уноса, при чему се
морају забиљежити претходна и нова вриједност.
(2) Записник из става 1. овог члана чува се најмање
двије године од датума његовог сачињавања.
Члан 11.
За сваки прекид у раду РАС-а води се 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,
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4) име и презиме лица које је отклонила грешку, односно извршила поправку квара,
5) датум и вријеме када је отклоњена грешка, односно
извршен поправак.

спроводе, извори и начин обезбјеђивања и коришћења
средстава, као и начин контроле спровођења мјера посебног надзора над присуством штетних инсеката у биљној
производњи на подручју Републике Српске у 2019. години.

Члан 12.
(1) Да би РАС добио одобрење од Министарства, потребно је да правно лице са сједиштем у Републици Српској а које је произвођач, односно власник РАС-а, поднесе
Министарству захтјев за издавање одобрења, уз који је дужно да приложи:
1) банкарску гаранцију на износ од 100.000 КМ за квалитетно вршење пословања;
2) изјаву којом се потврђује да се не бави дјелатношћу
приређивања игара на срећу, да није сервисер или овлашћени заступник приређивача, те да нема удио у власништву
тих правних лица;
3) корисничко упутство за апликације РАС-а;
4) техничку документацију РАС-а, која садржи сљедеће:
1. податке о произвођачу, називу, типу и верзији РАС-а,
2. податке о одговорном лицу 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. податке о начину приступа Министарства, који укључују IP адресе рутера, IP адресе сервера до којих се приступа, IP адресу firewalla уколико га има, имена инстанца базама којима се приступа, TCP и UDP портама преко којих
се врши приступ базама, имена и локације програма за
приступ Министарства и друге податке потребне за спровођење повезивања и приступа,
5. опис опреме потребне за повезивање са системом
Министарства,
6. називе употријебљених оперативних система на серверима и назив произвођача базе података и структура базе,
5) цертификат за РАС, прибављен од лабораторије која
испуњава захтјеве у складу са чланом 82. Закона.
(2) Уколико се изврше промјене у РАС-у, Министарству
се достављају:
1) промјена техничке документације или промијењена
техничка документација,
2) опис извршених функционалних промјена.
(3) У случају из става 2. овог члана, ажурира се и цертификат.

Члан 2.
(1) Циљ овог програма је утврђивање присуства, односно одсуства сљедећих штетних инсеката: азијске воћне мушице Drosophila suzukii Matsumura, смеђе мраморасте стјенице Halyomorpha halys Stal, јагодиног сјајника
Stelidota geminata Say и сјеверноамеричке трешњине муве
Rhagoletis cingulata Loew у производним засадима биљака
домаћина, те на мјестима уласка пошиљки плодова биљака
домаћина које се увозе у Републику Српску.
(2) Биљне врсте домаћини азијске воћне мушице
Drosophila suzukii Matsumura су: малина (Rubus idaeus
L.), црна малина (Rubus occidentalis L.), купина (Rubus
fructicosa L.), рибизла (Ribes spp.), боровница (Vaccinium
myrtillus L.), јагода (Fragaria ananassa Duchesne), смоква
(Ficus carica L.), јабука (Malus domestica Borkh.), бијели дуд
(Morus alba L.), црвени дуд (Morus rubra L.), кајсија (Prunus
armeniaca L.), трешња (Prunus avium L.) L.), вишња (Prunus
cerasus L.), шљива (Prunus domestica L.), бресква (Prunus
persica L., Batsch), винова лоза (Vitis vinifera L.) и киви
(Actinidia spp.).
(3) Биљне врсте домаћини смеђе мраморасте стјенице
Halyomorpha halys Stal су: крушка (Pyrus communis L.), јабука (Malus domestica Borkh.), бресква (Prunus persica L.),
трешња (Prunus avium L.), кајсија (Prunus armeniaca L.),
шљива (Prunus domestica L.), малина (Rubus idaeus L.), винова лоза (Vitis vinifera L.), парадајз (Solanum lycopersicum
L.) и соја (Glycine max L.).
(4) Примарни домаћин штетне врсте јагодин сјајник
Stelidota geminata Say је јагода.
(5) Примарни домаћини сјеверноамеричке трешњине
муве Rhagoletis cingulata Loew су трешња (Prunus avium L.)
и вишња (Prunus cerasus L.).
(6) Да би се постигао циљ наведен у ставу 1. овог члана,
посебним надзором истражују се локалитети на којима се
у Републици Српској узгајају биљке домаћини из ст. 2, 3,
4. и 5. овог члана ради одређивања статуса истраживаног
подручја за сваки наведени организам, као и гранични прелази ради утврђивања могућих путева уласка или ширења
штетног организма у Републику Српску.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2541/19
11. јула 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
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На основу члана 31. Закона о заштити здравља биља у
Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/09) 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
ПОСЕБНОГ НАДЗОРА НАД ПРИСУСТВОМ ШТЕТНИХ
ИНСЕКАТА У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ НА ПОДРУЧЈУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2019. ГОДИНИ

Члан 1.
Овим програмом прописују се мјере, рокови, начин
спровођења мјера, подручје дјеловања, субјекти који их

Члан 3.
(1) Посебан надзор ради детекције штетног инсекта
спроводи се на граничним прелазима и на цијелој територији Републике Српске.
(2) Посебан надзор и мјере надзора на граничним
прелазима спроводи Републичка управа за инспекцијске
послове (у даљем тексту: Инспекторат).
(3) Институције које имају овлашћење Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство) за спровођење послова од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите
здравља биља за штетне организме из члана 2. став 1. овог
програма (у даљем тексту: овлашћене институције) спроводе посебан надзор у производним засадима биљака домаћина штетних организама.
Члан 4.
(1) Постављање клопки у производним засадима врше
овлашћене институције уз присуство запослених у Министарству, који обављају послове пружања стручних
услуга у пољопривреди, а који одређују локацију и засад за
постављање клопки и узимање узорака.
(2) Узимање службених узорака, односно постављање
клопки за детекцију штетног инсекта приликом контроле
увозних пошиљки на граничним прелазима врши Инспекторат.
(3) Лабораторијске анализе свих службених узорака
ради детекције штетног организма из члана 2. овог програма врше овлашћене институције.

