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(6) У случају да инспектор приликом надзора из става 5. 

овог члана утврди да су престали разлози за изрицање мје-
ре принудног затварања објекта, односно печаћења предме-
та, извршиће отпечаћење објекта и/или предмета. 

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о поступку печаћења објеката (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 84/13).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-2298/19
26. јуна 2019. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.

ПРИЛОГ
Број:
Датум:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Овај објекат/предмет је затворен/запечаћен на основу рјешења 

Републичке управе за игре на срећу због приређивања игара на срећу 
без одобрења надлежног органа. За објекат забрана рада може тра-
јати до 30 дана. Предмети су уз сагласност власника објекта/пред-
мета привремено депоновани у објекту до транспорта предмета у 
складиште Републичке управе за игре на срећу или до окончања 
прекршајног поступка. Инспектор је о привременом одузимању 
предмета издао Потврду број: ______________________________, 
од _____________.

Скидање или оштећење службеног печата представља кри-
вично дјело и кажњиво је по члану 311. Кривичног законика Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 64/17), 
који гласи:

“(1) Ко скине или повриједи службени печат или знак који је 
овлашћено службено лице ставило ради осигурања предмета или 
просторије, или ко без скидања или повреде печата или знака уђе 
у такву просторију или отвори предмет на који је био стављен слу-
жбени печат или знак, казниће се новчаном казном или затвором 
до једне године.

(2) Покушај дјела из става 1. овог члана је кажњив.”. 
    ИНСПЕКТОР
   М. П.  ____________________
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На основу члана 93. став 4. Закона о играма на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) и чла-
на 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар финан-
сија, на приједлог директора Републичке управе за игре на 
срећу,  доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ПРИРЕЂИВАЊУ ИНТЕРНЕТ ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
У Правилнику о приређивању интернет игара на срећу 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 45/19) у чла-
ну 16. ст. 3. и 4. мијењају се и гласе:

“(3) Уплатама електронским путем сматрају се уплате 
у интернет играма на срећу које подразумијевају плаћа-
ње електронским или дигиталним новцем, електронским 
трансферима, путем посредника (ваучери, бонови), мобил-
ним и интернет плаћањима, паметним картицама, те дру-
гим системима електронског плаћања.

(4) Уплате на рачун играчима и исплате играчима могу 
се вршити само ако је играч регистрован и посједује вирту-
елни рачун код приређивача.”.

Послије става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
“(6) Исплате играчима приређивач може вршити гото-

вински, безготовински или електронски.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-2259/19
25. јуна 2019. године Министар,
Бањалука Зора Видовић, с.р.
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На основу члана 34. став 5. Закона о извршењу кривич-

них и прекршајних санкција Републике Српске (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 63/18) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар правде, 2. јула 2019. го-
дине,  д о н о с и

ОКВИРНИ  ПЛАН  И  ПРОГ РАМ
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ И ПРЕКРШАЈНИХ САНКЦИЈА 

Члан 1.
Овим оквирним планом и програмом утврђују се план и 

програм стручног усавршавања и оспособљавања запосле-
них у установама за извршење кривичних и прекршајних 
санкција.

Члан 2.
(1) Запослени у установама за извршење кривичних 

и прекршајних санкција (у даљем тексту: Установа) који 
раде на пословима извршења кривичних и прекршајних 
санкција стално се стручно усавршавају и оспособљавају 
у складу са овим планом и програмом.

(2) Ради унапређивања домаће праксе и њеног усклађи-
вања са међународним стандардима из области извршења 
санкција, Министарство правде (у даљем тексту: Мини-
старство) обезбјеђује и примјену програмских оквира са-
чињених у сарадњи са међународним организацијама у 
оквиру пројеката у којима је Министарство партнер.

(3) Програмски оквир из става 2. oвог члана заснива 
се на међународним стандардима, конвенцијама, нормама 
и другим актима донесеним у овој области и на стручним 
областима обрађеним у пројектима међународне заједнице 
који су садржани у материјалима у писаној форми (прируч-
ници, смјернице, зборници радова и слично).

Члан 3.
(1) Циљ спровођења овог оквирног плана и програма је 

да се запосленим у Установи који су распоређени на посло-
ве у служби третмана, служби обезбјеђења, здравственој 
служби, привредно-инструкторској и служби за правне, фи-
нансијске и опште послове, а који се врше у непосредном 
контакту са затвореницима, притвореницима и малољет-
ницима (у даљем тексту: лица лишена слободе) обезбије-
ди континуирано стручно оспособљавање и усавршавање 
њихових знања и професионалних вјештина и унапређење 
људских права лица лишених слободе.

(2) Запосленим који раде са затвореницама, малољет-
ницима, страним држављанима, ментално обољелим и 
високоризичним затвореницима као посебним категорија-
ма затвореника Установа обезбјеђује и обуку којом ће се 
стручно оспособљавати и усавршавати за рад са посебним 
категоријама лица лишених слободе.

(3) Осим усавршавања и оспособљавања из ст. 1. и 2. 
овог члана, запосленим у Установи обезбјеђује се конти-
нуирана обука из међународних инструмената и стандарда 
заштите људских права, посебно Европске конвенције за за-
штиту људских права и основних слобода, Европске конвен-
ције о спречавању мучења и нехуманог или понижавајућег 
поступања или кажњавања и Европских затворских правила.

Члан 4.
На основу овог оквирног плана и програма директор 

Установе доноси годишњи план и програм стручног усавр-
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