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Члан 12.
Министар, на основу записника из члана 11. тачка в)
овог правилника и писаног мишљења колегијума, доноси
рјешење о одобравању средстава организацијама и удружењима грађана, установама културе или установама које
се баве ванинституционалним образовањем и васпитањем
дјеце и омладине.
Члан 13.
(1) Организације и удружења грађана из области културе и ванинституционалног образовања и васпитања дјеце и
омладине, установе културе и установе које се баве ванинституционалним образовањем и васпитањем дјеце и омладине из члана 2. овог правилника треба да доставе Министарству извјештај о утрошку датих средстава и ефектима
финансираног пројекта, у року од 30 дана од окончања
пројекта.
(2) Организације и удружења којима су додијељена
средства из члана 3. oвог правилника дужни су доставити
Министарству извјештај о утрошку датих средстава до 15.
фебруара текуће године за претходну годину.
(3) Ако корисник средстава не достави наративни и финансијски извјештај у наведеном року или ако стручна служба Министарства уочи неправилности и нерегуларности
у извјештавању, Министарство ће тражити поврат средстава у буџет, а корисник нема право пријављивања на конкурс и суфинансирања за нове пројекте наредне три године.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.041/020-466/10
1. октобра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Антон Касиповић, с.р.

1769
На основу члана 65. став 4. Закона о поштанским услугама Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 30/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар саобраћаја и веза
доноси

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
ОПЕРАТЕРА ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које треба да
испуњава оснивач оператера поштанског саобраћаја и оператер поштанског саобраћаја за обављање дјелатности, односно послова оператера поштанског саобраћаја у складу
са Законом о поштанским услугама Републике Српске (у
даљем тексту: Закон).
Члан 2.
(1) Оснивач оператера поштанског саобраћаја, прије
уписа оператера у судски регистар, подноси Министарству
саобраћаја и веза (у даљем тексту: Министарство) писмени захтјев за давање сагласности о испуњавању услова за
обављање послова оператера поштанског саобраћаја, уз
који прилаже:
а) оснивачки акт;
б) доказ да има у власништву или под закупом пословни простор за пружање услуга оператера поштанског саобраћаја, са доказом да је закуподавац власник пословног
простора;
в) потврду о сагласности јавног поштанског оператера
о приступу јавној поштанској мрежи;
г) план потребних средстава рада и висину улагања у
иста;
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д) план кадрова (број и квалификациона структура);
ђ) спецификацију (врсту) поштанских услуга;
е) изјаву о висини и начину уплате оснивачког капитала (у новцу или стварима);
ж) доказ о измирењу пореских обавеза за претходну
фискалну годину, односно квартал;
з) податке о оснивачу/-има са сљедећим доказима:
1) за физичко лице: овјерена фотокопија личне карте,
односно пасоша, подаци о образовању и кратки преглед
професионалних активности и радног искуства, изјава о
имовинском стању и приходима, те да се против истог не
води кривични поступак и да није осуђивано за учињено
кривично дјело из области привредног или финансијског
криминала,
2) за правно лице: рјешење о регистрацији, финансијски извјештај за претходну годину и доказ да није прекршајно кажњавано.
(2) Оператер поштанског саобраћаја када оснива пословну јединицу, прије уписа у судски регистар, подноси
Министарству писмени захтјев за давање сагласности о
испуњавању услова за обављање послова оператера поштанског саобраћаја за пословну јединицу, уз који прилаже своје рјешење о регистрацији и за пословну јединицу
доказе из става 1. овог члана под т. а), б), в), г), д) и ђ).
Члан 3.
Министар саобраћаја и веза (у даљем тексту: министар) рјешењем даје сагласност о испуњености услова за
обављање послова оператера поштанског саобраћаја, осим
за јавног поштанског оператера, који оснива Влада Републике Српске својом одлуком.
Члан 4.
(1) Прије издавања сагласности о испуњавању услова
за обављање послова оператера поштанског саобраћаја,
Министарство врши провјеру вјеродостојности достављене документације и потпуности датих података.
(2) Ако је захтјев за давање сагласности непотпун - од
подносиоца захтјева ће се писмено затражити да допуни
захтјев одговарајућим документима или подацима, а уколико не допуни захтјев - сматраће се да је подносилац
одустао од захтјева.
(3) Ако се приликом провјере утврди да нису испуњени сви неопходни услови за давање сагласности, подносиоцу захтјева ће се оставити рок од осам дана за отклањање
утврђених неправилности и недостатака.
(4) Ако подносилац захтјева не отклони утврђене неправилности и недостатке у остављеном року, министар ће
одбити његов захтјев.
Члан 5.
(1) Рјешење из члана 3. овог правилника садржи:
а) податке о оператеру поштанског саобраћаја за обављање поштанских услуга, односно податке о пословној
јединици,
б) спецификацију поштанских услуга,
в) податке о територији на којој се обављају поштанске
услуге и
г) по потреби и друге податке.
(2) Рјешење о испуњености услова за обављање послова оператера поштанског саобраћаја министар доноси у
року од 30 дана од дана пријема захтјева.
Члан 6.
(1) Рјешење из члана 3. овог правилника прилаже се уз
пријаву за упис у судски регистар као услов за упис оператера поштанског саобраћаја и његове пословне јединице
код надлежног регистарског суда.
(2) Рјешење из члана 3. овог правилника престаје да важи ако пријава за упис оператера у судски регистар није
поднесена у року од 30 дана од дана издавања рјешења.
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Члан 7.
Оператер поштанског саобраћаја за обављање дјелатности треба да испуњава сљедеће услове:
а) да је уписан у судски регистар,
б) да је донио цјеновник поштанских услуга, усаглашен са Законом и важећим прописима,
в) да је донио опште и посебне услове за вршење поштанских услуга,
г) да је донио номенклатуру за вршење поштанских
услуга,
д) да јавни поштански оператер има програм издавања
поштанских марака,
ђ) да на пословном рачуну посједује уплаћена новчана
средства или друга средства прописана Законом, у вриједности прописаној као новчани улог за оснивање субјекта
уписа у зависности од правне форме оснивања, као и средства резерви неопходна за покриће евентуалних ризика пословања у износу од 10% планираног прихода,
е) да има рјешење надлежног органа да пословни простор који посједује (у власништву или под закупом) за пружање услуга оператера поштанског саобраћаја испуњава
услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду
и заштите и унапређивања животне средине, као и друге
прописане услове,
ж) да посједује средства рада (транспортна возила и
опрему) намијењену вршењу регистроване дјелатности,
з) да је прописао и објавио дневно радно вријеме пружања услуга оператера поштанског саобраћаја,
и) да посједује закључен уговор о праву коришћења поштанске мреже јавног поштанског оператера, осим за курирске услуге, и
ј) да је, у складу са прописима, прибавио одобрење, односно лиценцу Агенције за поштански саобраћај Босне и
Херцеговине, за обављање услуга поштанског саобраћаја
на одређеној територији.
Члан 8.
Ради евиденције и праћења испуњења услова за оснивање и обављање послова оператера поштанског саобраћаја, Министарство води посебан регистар оператера поштанског саобраћаја.
Члан 9.
По извршеном упису у регистар Министарства, оператер поштанског саобраћаја дужан је сваки даљи појединачни упис у судски регистар достављати Министарству у року од 15 дана од дана уписа.
Члан 10.
Уколико се у поступку контроле од стране надлежног
инспектора утврди да оператер поштанског саобраћаја не
испуњава услове за обављање дјелатности оператера поштанског саобраћаја, Министарство може покренути поступак одузимања лиценце код надлежне Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине или предузети
друге одговарајуће мјере у складу са Законом.
Члан 11.
(1) Оператери поштанског саобраћаја уписани у судски
регистар до дана ступања на снагу овог правилника дужни
су Министарству доставити доказ о упису у судски регистар у року од 15 дана, а остале доказе о испуњењу услова
из члана 7. овог правилника најкасније у року од 90 дана
од дана ступања на снагу овог правилника.
(2) Оператери поштанског саобраћаја уписани у судски
регистар након ступања на снагу овог правилника дужни
су Министарству доставити доказ о упису у судски регистар у року од 15 дана од дана регистрације, а остале доказе о испуњењу услова из члана 7. овог правилника најкасније у року од 90 дана од дана уписа у судски регистар.
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Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.05/343-2438/10
15. октобра 2010. године
Бања Лука

Министар,
Недељко Чубриловић, с.р.

1770
На основу члана 84. став 8, члана 85. став 5. и члана 87.
став 8. Закона о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 67/10 - Пречишћени текст) и члана 82.
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), 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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
ПРОСТОРНИМ И ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА И
УСЛОВИМА ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТА

Члан 1.
У Правилнику о просторним и техничким условима за
приређивање игара на срећу на аутоматима и условима
техничке исправности аутомата (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/09) члан 1. мијења се и гласи:
“Овим правилником прописују се просторни и технички услови за приређивање игара на срећу на аутоматима за
игре на срећу (у даљем тексту: аутомат), услови техничке
исправности аутомата и аутомата за забаву, услови и начин
обављања техничког прегледа аутомата и аутомата за забаву, поступак издавања потврде о техничкој исправности,
означавање аутомата, услови одобравања обављања техничког прегледа, те вођење евиденције о обављеним техничким прегледима и издатим потврдама.”.
Члан 2.
Послије члана 4. додаје се нови члана 4а, који гласи:
“Члан 4а.
(1) Аутомати за забаву су аутомати на којима се приређују забавне игре под којима се подразумијевају игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима и
другим сличним аутоматима које се стављају у погон помоћу новца или жетона, те пикадо, билијар и друге сличне
игре у којима учесник не може остварити добитак у новцу,
стварима или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте.
(2) Аутомати за забаву не могу садржавати програме
који имају елементе игара на срећу или који у свом програму садрже игре са картама, воћем или бројевима који се
комбинују и на тај начин остварују добитне комбинације.
(3) Приређивач забавних игара, након прибављања
одобрења за приређивање, а у складу са Законом, мора на
видном мјесту истаћи правила игре, која садрже:
а) назив и сједиште приређивача,
б) назив, опис и трајање игре,
в) услове за учешће у игри и
г) јединичну цијену игре.
(4) На услове и начин обављања техничког прегледа
аутомата за забаву примјењују се одредбе овог правилника
које важе за обављање техничког прегледа аутомата, изузев
одредаба члана 8. ст. 4, 5. и 6, члана 12. ст. 3. и 4, чл. 13, 14.
и 15. и члана 17. т. ђ) и е) овог правилника.”.
Члан 3.
У члану 5. у тачки в) послије ријечи: “играње” додаје
се ријеч: “и” и нова тачка г), која гласи:
“г) електрична и електронска безбједност аутомата”.

