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Датум 
пријаве

Инфо-семинар Индивидуални разговор Реализација активности из ИПЗ
Потпис

Дан (вријеме и датум) Датум

ОСНОВНА ПРАВА ЛИЦА СА ЕВИДЕНЦИЈЕ
за вријеме незапослености

Незапосленим лицем, у смислу Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, сматра се лице прија-
вљено на евиденцију Завода, старости од 15 до 65 година, способно или ограничено способно за рад, које није у радном односу, активно 
тражи посао и расположиво је за рад.

Незапослено лице пријављује се бироу надлежном по мјесту пребивалишта ради увођења у прописану евиденцију.
Незапослено лице које се пријављује на евиденцију незапослених обавезно је да о себи да одговарајуће податке.
Незапослено лице има право, у надлежном бироу, на стручну помоћ у остваривању својих права.
Под одређеним условима, прописаним Законом, лице евидентирано код надлежног бироа може остварити право на:
- информисање о могућностима и условима запошљавања,
- посредовање при запошљавању,
- професионалну оријентацију и савјетовање о планирању каријере,
- стручно оспособљавање и припрему за запошљавање,
- права за вријеме незапослености (новчана накнада, здравствено осигурање, пензијско-инвалидско осигурање),
- друга права која се односе на активне политике запошљавања и друга права која су утврђена законом.
Незапослено лице активно тражи запослење ако испуњава обавезе по овом закону и индивидуалном плану запошљавања, који са-

чињава Завод. Незапослено лице расположиво је за рад ако се одазива на сваки позив Завода ради припреме за запошљавање и посредо-
вање у запошљавању ако није објективно спријечено да прихвати понуђено запослење и рад.

Под објективним околностима које незапослено лице могу да спријече да прихвати понуђено запослење и рад нарочито се сматрају: 
привремена спријеченост за рад због повреде или болести, брига о болесном члану породичног домаћинства, удаљеност мјеста рада од 
пребивалишта радника, неодговарајуће квалификације за рад и друго. Лицем које активно тражи запослење, у смислу овог закона, сматра 
се и запослено лице које тражи промјену запослења у складу са својом стручном спремом.

Незапослено лице коме је у смислу прописа о раду престао радни однос без његовог захтјева, сагласности или кривице или лице 
које је престало да обавља самосталну дјелатност, ако је провело најмање осам мјесеци непрекидно у осигурању од незапослености у 
посљедњих 12 мјесеци или 12 мјесеци са прекидима у осигурању од незапослености у посљедњих 18 мјесеци, има право на:

- новчану накнаду,
- здравствено осигурање (само за кориснике новчане накнаде) и
- пензијско-инвалидско осигурање.

1934
На основу члана 29б. став 3. и члана 76а. Закона о јав-

ним путевима (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 89/13 и 83/19) и члана 76. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 
115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И УПОТРЕБУ ЗАЈЕДНИЧКИХ НОСАЧА 
ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И НИСКОНАПОНСКЕ МРЕЖЕ НА 

ДИЈЕЛУ ЈАВНОГ ПУТА

Члан 1.
Овим правилником уређују се минимално-технички 

услови за изградњу и употребу заједничких носача јавне 
расвјете и нисконапонске мреже на дијелу јавног пута, 
осим локалних путева и улица у насељу.

Члан 2.
Управљач пута је јавно предузеће, концесионар, друго 

правно лице, надлежни орган јединице локалне самоупра-
ве, који је у складу са посебним законом надлежан за упра-
вљање путем.

Члан 3.
Ширина заштитног појаса магистралног и регионалног 

пута у коме није дозвољено да се подижу носачи нискона-
понске мреже не може бити мања од висине носача ниско-
напонске мреже.

Члан 4.
(1) На дијелу јавног пута могу се на заједничким носа-

чима поставити јавна расвјета и нисконапонска мрежа (у 
даљем тексту: објекти).

(2) Јединице локалне самоуправе, у складу са својим 
надлежностима, утврђују услове за постављање заједнич-
ких носача јавне расвјете и нисконапонске мреже на локал-
ним путевима и улицама у насељу.

(3) Ако се објекти из става 1. овог члана постављају 
уз ивицу коловоза, објекти морају да буду челични и изра-
ђени у складу са важећим стандардима који се односе на 
пасивну безбједност потпорних структура за опрему пута.

(4) Извођење радова у складу са ставом 1. овог члана 
дозвољено је искључиво уз претходно прибављену сагла-
сност управљача пута.

(5) Захтјев за прибављање сагласности од управљача 
пута подноси инвеститор.

(6) Сагласност управљача пута потребно је прибавити 
и у случају да се јавна расвјета поставља на већ постојеће 
носаче нисконапонске мреже.

Члан 5.
(1) Подносилац захтјева из члана 4. став 5. овог пра-

вилника дужан је уз захтјев доставити техничку докумен-
тацију, која садржи и елементе којима се дефинишу радње 
које је потребно спровести с циљем осигурања безбједног 
одвијања саобраћаја на јавном путу.

(2) Трошкове израде техничке документације из става 1. 
овог члана сноси инвеститор.
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Члан 6.
(1) Инвеститор, односно управљач објеката изграђе-

них и постављених у складу са чланом 4. овог правилни-
ка дужан је да одржава постављене објекте на начин да не 
оштећује јавни пут, не угрожава безбједност саобраћаја или 
не омета радове одржавања јавног пута.

(2) Инвеститор, односно управљач из става 1. овог чла-
на дужан је да обавијести управљача пута прије почетка 
радова на одржавању објеката.

(3) Управљач пута дужан је да, по пријему обавјештења 
из става 2. овог члана, именује лице које ће бити задужено 
да врши надзор над извођењем радова.

(4) У случају оштећења, односно квара објеката, по-
стројења, уређаја, инсталација на објектима, управљач 
који управља тим објектима дужан је да, без одлагања, 
приступи отклањању оштећења, односно квара на објек-
ту.

(5) Ако се врши реконструкција нисконапонске мреже, 
односно замјена дрвених носача бетонским, инвеститор, 
односно управљач објеката дужан је да их измјести у скла-
ду са прописима којим је регулисана предметна материја и 
у складу са овим правилником.

(6) Ако постоје ограничења супротна поступању, од-
носно начину прописаном у ставу 5. овог члана, инвести-
тор, односно управљач објеката дужан је да постави за-
штитну одбојну ограду или носаче који апсорбују кинетич-
ку енергију при удару.

Члан 7.
(1) У случају реконструкције, рехабилитације и радо-

ва инвестиционог одржавања јавних путева који изискују 
измјештање постојећих инсталација у путном и заштитном 
појасу, власници, односно управљачи инсталација дужни 
су о свом трошку измјестити те инсталације, односно при-
лагодити их насталим промјенама, осим ако актом о давању 
сагласности за постављање тих инсталација или уговором 
између власника, односно управљача инсталација и упра-
вљача пута није другачије дефинисано.

(2) Приликом извођења радова на реконструкцији, ре-
хабилитацији и радова инвестиционог одржавања јавног 
пута којим се планира измјештање постојећих инсталација 
у путном и заштитном појасу управљач пута дужан је да 
најмање три мјесеца прије почетка извођења радова оба-
вијести власника, односно управљача инсталација из става 
1. овога члана.

(3) У случају да власник, односно управљач инстала-
ција у путном и заштитном појасу не измјести своје инста-
лације из става 1. овога члана и не прилагоди их насталим 
промјенама до почетка радова на реконструкцији јавног 
пута, управљач пута извршиће радове о трошку власника, 
односно управљача инсталација.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-2316/20
25. септембра 2020. године Министар,
Бањалука Ђорђе Поповић, с.р.

Уставни суд Републике Српске
Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. 

Устава Републике Српске и члана 60. став 1. тачка д) Закона 
о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 
30. септембра 2020. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности чла-

на 72. став 2. у дијелу који гласи: “или у угоститељским 
објектима” Закона о играма на срећу (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 22/19).

О б р а з л ож е њ е
“Joker Game” д.о.о Бања Лука, које заступа директор 

Млађан Животић, поднијело је Уставном суду Републике 
Српске приједлог за оцјењивање уставности члана 72. став 
2. у дијелу који гласи: “или у угоститељским објектима” 
Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 22/19) у односу на члан 5. став 1. алинеје 4. 
и 5, члан 36. став 1. и чл. 50. и 66. Устава Републике Срп-
ске, те члан 1. Протокола број 12 Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода. Образлажу-
ћи наведено, предлагач цитира оспорену законску одред-
бу, а указује и на одредбу члана 68. став 1. истог закона, 
те закључује да се оспорено прописивање, које омогућава 
угоститељским објектима да приређују кладионичке игре 
путем самопослужних терминала за спортско клађење, а 
без истих ограничења и обавеза које важе за кладионице, 
ставља угоститељске објекте у много повољнији положај 
на тржишту игара на срећу, чиме се врши дискриминаци-
ја легалних приређивача кладионичких игара. Поред тога, 
предлагач цитира одредбе члана 5. став 1. алинеје 4. и 5, 
члана 50. и члана 66. став 2. Устава Републике Српске, те 
образлаже на који начин су, по његовом мишљењу, оспоре-
ним законским рјешењем повријеђени уставни принципи 
из наведених одредаба Устава. Уз то, предлагач указује и 
на члан 36. ст. 1. и 7. Устава, којим је загарантована по-
себна заштита дјеце и малољетника, као и члан 12. Закона 
о играма на срећу који, како се наводи, заузима врло ре-
стриктиван став о малољетницима и клађењу, забрањујући 
им не само клађење него и улазак у просторије кладионице 
и с тим у вези износи мишљење да је оспореним законским 
рјешењем, дакле рјешењем према којем се кладионичке 
игре могу приређивати путем самопослужних терминала 
за спортско клађење, између осталог, и у угоститељским 
објектима, малољетним лицима омогућен приступ кла-
дионичким играма, чиме се крши Уставом загарантована 
посебна заштита малољетника. С обзиром на изложено, 
предлагач тражи да Суд утврди да оспорени члан Закона о 
играма на срећу у дијелу који гласи: “или у угоститељским 
објектима” није у сагласности са Уставом, те да до доно-
шења коначне одлуке обустави примјену оспореног члана 
предметног закона у наведеном дијелу.

У одговору на приједлог који је доставила Народна 
скупштина Републике Српске оспорени су наводи из прије-
длога као неосновани те је, између осталог, наведено да 
предлагач на непотпун начин тумачи одредбе Устава, као 
и Закон који оспорава. У одговору се, прије свега, указује 
на одредбе чл. 68. и 72. Закона о играма на срећу, које како 
се наводи, прописују да само приређивачи који посједују 
лиценцу за приређивање кладионичких игара могу да при-
ређују те игре, и то у посебним пословним просторијама 
– кладионицама и путем самопослужних терминала за 
клађење који представљају посебан начин приређивања 
кладионичких игара, путем којих се не могу приређивати 
друге игре на срећу осим спортских клађења, те закљу-
чује да су неосновани наводи предлагача да су приређива-
чи кладионичких игара стављени у неповољнији положај 
од угоститељских објеката који приређују кладионичке 
игре из једноставног разлога што угоститељски објекти и 
не приређују игре на срећу. Поред наведеног, у одговору 
се наводи да могућност постављања самопослужних тер-
минала за спортско клађење у угоститељске објекте није 
новина уведена важећим законом, те да је одредбом члана 
77. став 2. Закона о играма на срећу (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 111/12) било омогућено приређи-
вачима кладионичких игара да у угоститељске објекте по-
стављају самопослужне терминале за спортско клађење и 
да је ово законско рјешење било предмет оцјене уставно-
сти у предмету Уставног суда број: У-60/17 (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 48/18), којом приликом је 
Суд одбио приједлог за утврђивање неуставности члана 77. 
став 2. у дијелу који гласи: “или у угоститељским објек-
тима” Закона о играма на срећу (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 111/12) наводећи у образложењу да је 
прописивање услова, а тиме и посебних услова у погледу 
пословног простора за приређивање игара на срећу искљу-
чиво ствар законодавне политике коју Уставни суд, сагла-




