
Члан 12.

Ми ни стар, на осно ву за пи сни ка из чла на 11. тач ка в)
овог пра вил ни ка и пи са ног ми шље ња ко ле ги ју ма, до но си
рје ше ње о одо бра ва њу сред ста ва ор га ни за ци ја ма и удру -
же њи ма гра ђа на, уста но ва ма кул ту ре или уста но ва ма ко је
се ба ве ва нин сти ту ци о нал ним обра зо ва њем и вас пи та њем
дје це и омла ди не.

Члан 13.

(1) Ор га ни за ци је и удру же ња гра ђа на из обла сти кул ту -
ре и ва нин сти ту ци о нал ног обра зо ва ња и вас пи та ња дје це и
омла ди не, уста но ве кул ту ре и уста но ве ко је се ба ве ва нин -
сти ту ци о нал ним обра зо ва њем и вас пи та њем дје це и омла -
ди не из чла на 2. овог пра вил ни ка тре ба да до ста ве Ми ни -
стар ству из вје штај о утро шку да тих сред ста ва и ефек ти ма
фи нан си ра ног про јек та, у ро ку од 30 да на од окон ча ња
про јек та. 

(2) Ор га ни за ци је и удру же ња ко ји ма су до ди је ље на
сред ства из чла на 3. oвог пра вил ни ка ду жни су до ста ви ти
Ми ни стар ству из вје штај о утро шку да тих сред ста ва до 15.
фе бру а ра те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну.

(3) Ако ко ри сник сред ста ва не до ста ви на ра тив ни и фи -
нан сиј ски из вје штај у на ве де ном ро ку или ако струч на слу -
жба Ми ни стар ства уочи не пра вил но сти и не ре гу лар но сти
у из вје шта ва њу, Ми ни стар ство ће тра жи ти по врат сред ста -
ва у бу џет, а ко ри сник не ма пра во при ја вљи ва ња на кон -
курс и су фи нан си ра ња за но ве про јек те на ред не три го ди -
не.

Члан 14.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 07.041/020-466/10
1. октобра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Ан тон Ка си по вић, с.р.
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На осно ву чла на 65. став 4. За ко на о по штан ским услу -
га ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 30/10) и чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар са о бра ћа ја и ве за
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О УСЛО ВИ МА ЗА ОБА ВЉА ЊЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ 
ОПЕ РА ТЕ РА ПО ШТАН СКОГ СА О БРА ЋА ЈА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се усло ви ко је тре ба да
ис пу ња ва осни вач опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја и опе -
ра тер по штан ског са о бра ћа ја за оба вља ње дје лат но сти, од -
но сно по сло ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја у скла ду
са За ко ном о по штан ским услу га ма Ре пу бли ке Срп ске (у
да љем тек сту: За кон).

Члан 2.

(1) Осни вач опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја, при је
упи са опе ра те ра у суд ски ре ги стар, под но си Ми ни стар ству
са о бра ћа ја и ве за (у да љем тек сту: Ми ни стар ство) пи сме -
ни за хтјев за да ва ње са гла сно сти о ис пу ња ва њу усло ва за
оба вља ње по сло ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја, уз
ко ји при ла же:

а) осни вач ки акт;

б) до каз да има у вла сни штву или под за ку пом по слов -
ни про стор за пру жа ње услу га опе ра те ра по штан ског са о -
бра ћа ја, са до ка зом да је за ку по да вац вла сник по слов ног
про сто ра;

в) по твр ду о са гла сно сти јав ног по штан ског опе ра те ра
о при сту пу јав ној по штан ској мре жи;

г) план по треб них сред ста ва ра да и ви си ну ула га ња у
иста;

д) план ка дро ва (број и ква ли фи ка ци о на струк ту ра);

ђ) спе ци фи ка ци ју (вр сту) по штан ских услу га;

е) из ја ву о ви си ни и на чи ну упла те осни вач ког ка пи та -
ла (у нов цу или ства ри ма);

ж) до каз о из ми ре њу по ре ских оба ве за за прет ход ну
фи скал ну го ди ну, од но сно квар тал;

з) по дат ке о осни ва чу/-има са сље де ћим до ка зи ма:

1) за фи зич ко ли це: овје ре на фо то ко пи ја лич не кар те,
од но сно па со ша, по да ци о обра зо ва њу и крат ки пре глед
про фе си о нал них ак тив но сти и рад ног ис ку ства, из ја ва о
имо вин ском ста њу и при хо ди ма, те да се про тив истог не
во ди кри вич ни по сту пак и да ни је осу ђи ва но за учи ње но
кри вич но дје ло из обла сти при вред ног или фи нан сиј ског
кри ми на ла,

2) за прав но ли це: рје ше ње о ре ги стра ци ји, фи нан сиј -
ски из вје штај за прет ход ну го ди ну и до каз да ни је пре кр -
шај но ка жња ва но.

(2) Опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја ка да осни ва по -
слов ну је ди ни цу, при је упи са у суд ски ре ги стар, под но си
Ми ни стар ству пи сме ни за хтјев за да ва ње са гла сно сти о
испу ња ва њу усло ва за оба вља ње по сло ва опе ра те ра по -
штан ског са о бра ћа ја за по слов ну је ди ни цу, уз ко ји при ла -
же сво је рје ше ње о ре ги стра ци ји и за по слов ну је ди ни цу
до ка зе из ста ва 1. овог чла на под т. а), б), в), г), д) и ђ).

Члан 3.

Ми ни стар са о бра ћа ја и ве за (у да љем тек сту: ми ни -
стар) рје ше њем да је са гла сност о ис пу ње но сти усло ва за
оба вља ње по сло ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја, осим
за јав ног по штан ског опе ра те ра, ко ји осни ва Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске сво јом од лу ком.

Члан 4.

(1) При је из да ва ња са гла сно сти о ис пу ња ва њу усло ва
за оба вља ње по сло ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја,
Ми ни стар ство вр ши про вје ру вје ро до стој но сти до ста вље -
не до ку мен та ци је и пот пу но сти да тих по да та ка.

(2) Ако је за хтјев за да ва ње са гла сно сти не пот пун - од
под но си о ца за хтје ва ће се пи сме но за тра жи ти да до пу ни
за хтјев од го ва ра ју ћим до ку мен ти ма или по да ци ма, а уко -
ли ко не до пу ни за хтјев - сма тра ће се да је под но си лац
одустао од за хтје ва.

(3) Ако се при ли ком про вје ре утвр ди да ни су ис пу ње -
ни сви нео п ход ни усло ви за да ва ње са гла сно сти, под но си -
о цу за хтје ва ће се оста ви ти рок од осам да на за от кла ња ње
утвр ђе них не пра вил но сти и не до ста та ка.

(4) Ако под но си лац за хтје ва не от кло ни утвр ђе не не -
пра вил но сти и не до стат ке у оста вље ном ро ку, ми ни стар ће
од би ти ње гов за хтјев.

Члан 5.

(1) Рје ше ње из чла на 3. овог пра вил ни ка са др жи:

а) по дат ке о опе ра те ру по штан ског са о бра ћа ја за оба -
вља ње по штан ских услу га, од но сно по дат ке о по слов ној
је ди ни ци,

б) спе ци фи ка ци ју по штан ских услу га, 

в) по дат ке о те ри то ри ји на ко јој се оба вља ју по штан ске
услу ге и

г) по по тре би и дру ге по дат ке.

(2) Рје ше ње о ис пу ње но сти усло ва за оба вља ње по сло -
ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја ми ни стар до но си у
ро ку од 30 да на од да на при је ма за хтје ва.

Члан 6.

(1) Рје ше ње из чла на 3. овог пра вил ни ка при ла же се уз
при ја ву за упис у суд ски ре ги стар као услов за упис опе ра -
те ра по штан ског са о бра ћа ја и ње го ве по слов не је ди ни це
код над ле жног ре ги стар ског су да. 

(2) Рје ше ње из чла на 3. овог пра вил ни ка пре ста је да ва -
жи ако при ја ва за упис опе ра те ра у суд ски ре ги стар ни је
под не се на у ро ку од 30 да на од да на из да ва ња рје ше ња.
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Члан 7.

Опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја за оба вља ње дје лат -
но сти тре ба да ис пу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи сан у суд ски ре ги стар,

б) да је до нио цје нов ник по штан ских услу га, уса гла -
шен са За ко ном и ва же ћим про пи си ма,

в) да је до нио оп ште и по себ не усло ве за вр ше ње по -
штан ских услу га,

г) да је до нио но мен кла ту ру за вр ше ње по штан ских
услу га,

д) да јав ни по штан ски опе ра тер има про грам из да ва ња
по штан ских ма ра ка,

ђ) да на по слов ном ра чу ну по сје ду је упла ће на нов ча на
сред ства или дру га сред ства про пи са на За ко ном, у ври јед -
но сти про пи са ној као нов ча ни улог за осни ва ње су бјек та
упи са у за ви сно сти од прав не фор ме осни ва ња, као и сред -
ства ре зер ви нео п ход на за по кри ће евен ту ал них ри зи ка по -
сло ва ња у из но су од 10% пла ни ра ног при хо да, 

е) да има рје ше ње над ле жног ор га на да по слов ни про -
стор ко ји по сје ду је (у вла сни штву или под за ку пом) за пру -
жа ње услу га опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја ис пу ња ва
усло ве у по гле ду тех нич ке опре мље но сти, за шти те на ра ду
и за шти те и уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не, као и дру ге
про пи са не усло ве,

ж) да по сје ду је сред ства ра да (тран спорт на во зи ла и
опре му) на ми је ње ну вр ше њу ре ги стро ва не дје лат но сти,

з) да је про пи сао и об ја вио днев но рад но ври је ме пру -
жа ња услу га опе ра те ра по штан ског са о бра ћа ја,

и) да по сје ду је за кљу чен уго вор о пра ву ко ри шће ња по -
штан ске мре же јав ног по штан ског опе ра те ра, осим за ку -
рир ске услу ге, и 

ј) да је, у скла ду са про пи си ма, при ба вио одо бре ње, од -
но сно ли цен цу Аген ци је за по штан ски са о бра ћај Бо сне и
Хер це го ви не, за оба вља ње услу га по штан ског са о бра ћа ја
на од ре ђе ној те ри то ри ји. 

Члан 8.

Ра ди еви ден ци је и пра ће ња ис пу ње ња усло ва за осни -
ва ње и оба вља ње по сло ва опе ра те ра по штан ског са о бра ћа -
ја, Ми ни стар ство во ди по се бан ре ги стар опе ра те ра по -
штан ског са о бра ћа ја.

Члан 9.

По из вр ше ном упи су у ре ги стар Ми ни стар ства, опе ра -
тер по штан ског са о бра ћа ја ду жан је сва ки да љи по је ди нач -
ни упис у суд ски ре ги стар до ста вља ти Ми ни стар ству у ро -
ку од 15 да на од да на упи са.

Члан 10. 

Уко ли ко се у по ступ ку кон тро ле од стра не над ле жног
ин спек то ра утвр ди да опе ра тер по штан ског са о бра ћа ја не
ис пу ња ва усло ве за оба вља ње дје лат но сти опе ра те ра по -
штан ског са о бра ћа ја, Ми ни стар ство мо же по кре ну ти по -
сту пак од у зи ма ња ли цен це код над ле жне Аген ци је за по -
штан ски са о бра ћај Бо сне и Хер це го ви не или пред у зе ти
дру ге од го ва ра ју ће мје ре у скла ду са За ко ном.

Члан 11.

(1) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја упи са ни у суд ски
ре ги стар до да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка ду жни
су Ми ни стар ству до ста ви ти до каз о упи су у суд ски ре ги -
стар у ро ку од 15 да на, а оста ле до ка зе о ис пу ње њу усло ва
из чла на 7. овог пра вил ни ка нај ка сни је у ро ку од 90 да на
од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

(2) Опе ра те ри по штан ског са о бра ћа ја упи са ни у суд ски
ре ги стар на кон сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка ду жни
су Ми ни стар ству до ста ви ти до каз о упи су у суд ски ре ги -
стар у ро ку од 15 да на од да на ре ги стра ци је, а оста ле до ка -
зе о ис пу ње њу усло ва из чла на 7. овог пра вил ни ка нај ка -
сни је у ро ку од 90 да на од да на упи са у суд ски ре ги стар.

Члан 12.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 13.05/343-2438/10
15. ок то бра 2010. го ди не Министар,
Ба ња Лу ка Не дељ ко Чу бри ло вић, с.р.
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На осно ву чла на 84. став 8, чла на 85. став 5. и чла на 87.
став 8. За ко на о игра ма на сре ћу (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 67/10 - Пре чи шће ни текст) и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар фи нан си ја, на при је длог ди рек то ра Ре пу блич ке упра -
ве за игре на сре ћу,  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О 

ПРО СТОР НИМ И ТЕХ НИЧ КИМ УСЛО ВИ МА ЗА 

ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊЕ ИГА РА НА СРЕ ЋУ НА АУТО МА ТИ МА И

УСЛО ВИ МА ТЕХ НИЧ КЕ ИС ПРАВ НО СТИ АУТО МА ТА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о про стор ним и тех нич ким усло ви ма за
при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма и усло ви ма
тех нич ке ис прав но сти ауто ма та (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 44/09) члан 1. ми је ња се и гла си:

“Овим пра вил ни ком про пи су ју се про стор ни и тех нич -
ки усло ви за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу на ауто ма ти ма за
игре на сре ћу (у да љем тек сту: ауто мат), усло ви тех нич ке
ис прав но сти ауто ма та и ауто ма та за за ба ву, усло ви и на чин
оба вља ња тех нич ког пре гле да ауто ма та и ауто ма та за за ба -
ву, по сту пак из да ва ња по твр де о тех нич кој ис прав но сти,
озна ча ва ње ауто ма та, усло ви одо бра ва ња оба вља ња тех -
нич ког пре гле да, те во ђе ње еви ден ци је о оба вље ним тех -
нич ким пре гле ди ма и из да тим по твр да ма.”.

Члан 2.

По сли је чла на 4. до да је се но ви чла на 4а, ко ји гла си:

“Члан 4а.

(1) Ауто ма ти за за ба ву су ауто ма ти на ко ји ма се при ре -
ђу ју за бав не игре под ко ји ма се под ра зу ми је ва ју игре на ра -
чу на ри ма, си му ла то ри ма, ви део-ауто ма ти ма, фли пе ри ма и
дру гим слич ним ауто ма ти ма ко је се ста вља ју у по гон по -
мо ћу нов ца или же то на, те пи ка до, би ли јар и дру ге слич не
игре у ко ји ма уче сник не мо же оства ри ти до би так у нов цу,
ства ри ма или пра ви ма, већ пра во на јед ну или ви ше бе -
сплат них ига ра исте вр сте.

(2) Ауто ма ти за за ба ву не мо гу са др жа ва ти про гра ме
ко ји има ју еле мен те ига ра на сре ћу или ко ји у свом про гра -
му са др же игре са кар та ма, во ћем или бро је ви ма ко ји се
ком би ну ју и на тај на чин оства ру ју до бит не ком би на ци је.

(3) При ре ђи вач за бав них ига ра, на кон при ба вља ња
одо бре ња за при ре ђи ва ње, а у скла ду са За ко ном, мо ра на
вид ном мје сту ис таћи пра ви ла игре, ко ја са др же:

а) на зив и сје ди ште при ре ђи ва ча,

б) на зив, опис и тра ја ње игре,

в) усло ве за уче шће у игри и

г) је ди нич ну ци је ну игре.

(4) На усло ве и на чин оба вља ња тех нич ког пре гле да
ауто ма та за за ба ву при мје њу ју се од ред бе овог пра вил ни ка
ко је ва же за оба вља ње тех нич ког пре гле да ауто ма та, из у зев
од ре да ба чла на 8. ст. 4, 5. и 6, чла на 12. ст. 3. и 4, чл. 13, 14.
и 15. и чла на 17. т. ђ) и е) овог пра вил ни ка.”.

Члан 3.

У чла ну 5. у тач ки в) по сли је ри је чи: “игра ње” до да је
се ри јеч: “и” и но ва тач ка г), ко ја гла си:

“г) елек трич на и елек трон ска без бјед ност ауто ма та”.

6 SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 110 3.11.2010.


