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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “РУДО” РУДО

1. Марко Мићовић, професор разредне наставе, именује
се за вршиоца дужности директора Јавне установе Основна
школа “Рудо” Рудо до завршетка конкурсне процедуре за
избор директора, а најдуже на 90 дана.
2. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2322/20
27. августа 2020. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

1732
На основу члана 13. став 2. 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
доноси

П РА В И Л Н И К
О ПРИМЈЕНИ СТАНДАРДА ОДГОВОРНОГ
ПРИРЕЂИВАЊА ИГАРА НА СРЕЋУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови поступања приређивача приликом примјене стандарда одговорног приређивања игара на срећу.
Члан 2.
(1) Циљ одговорног приређивања и одговорног играња
игара на срећу je сузбијање негативних посљедица играња
игара на срећу како би се умањио ризик за друштво, посебно за рањиве групе као што су малољетници и лица са
ризиком прекомјерног, односно компулсивног играња.
(2) Концепт одговорног приређивања подразумијева
испуњеност сљедећих циљева одговорног приређивања
игара на срећу:
1) постизање високог нивоа свијести о друштвено одговорном приређивању игара на срећу,
2) јачање индивидуалне одговорности за друштвено одговорно приређивање игара на срећу.
Члан 3.
Приређивачи игара на срећу дужни су у свом раду да:
1) обезбиједе заштиту интереса играча и рањивих група,
2) обезбиједе поштовање релевантних законских прописа,
3) примјењују и развијају најбоље праксе у свом раду,
4) развијају боље разумијевање друштвеног утицаја
играња игара на срећу и доприносе разумијевању проблема
насталих прекомјерним играњем.
Члан 4.
У складу са Законом о играма на срећу и овим правилником, приређивачи су дужни у свом раду спровести сљедеће мјере одговорног приређивања игара на срећу:
1) израдити брошуру у којој су описани случајеви путем којих играч може да препозна да ли је сам угрожен прекомјерним коцкањем, а брошуре су обавезно доступне на
видном мјесту, у пословним просторијама гдје се приређују
игре на срећу, као и на уређајима који се налазе ван пословних просторија приређивача,
2) самостално или заједнички, у оквиру својих удружења формирати центре за помоћ појединцима у сврху
сузбијања прекомјерног играња, а центри обавезно имају
довољан број стручних лица како би могли пружити неоп-
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ходну помоћ путем SOS телефона или путем индивидуалних разговора,
3) ангажовати стручна лица која би најугроженијим
категоријама друштва (ученици средњих школа) држали
часове едукације о препознавању штетности прекомјерног
играња, уз сагласност самих школа,
4) најмање једном годишње организовати семинаре за своје
запослене на којима би стручна лица спроводила обуку за запослене о препознавању и спречавању прекомјерног играња,
5) терминалe за игре на срећу који се налазе ван пословних простора, у којим се приређују игре на срећу, опремити
софтвером и хардвером који може бити откључан само са
читањем података о старосној доби из личне карте играча.
Члан 5.
Приређивачи игара на срећу на локацијама на којима
се приређују игре играчима стављају на располагање информације:
1) којима се промовише одговорно играње,
2) гдје играчи могу пронаћи помоћ, укључујући и број линије за помоћ (SOS телефон) и друге могућности лијечења.
Члан 6.
Приређивачи игара на срећу рекламирање и промоцију
својих услуга спроводе на начин да те активности:
1) нису усмјерене на рањиве групе,
2) буду у складу са релевантним прописима,
3) примјењују општеприхваћене етичке стандарде,
4) укључују поруку о одговорном игрању и број линије
за помоћ гдје је то прикладно,
5) не наводе на закључак да је играње разумна стратегија за стицање финансијских користи,
6) нису усмјерене ка лицима која су млађа од законски
дозвољене старосне границе.
Члан 7.
(1) Приређивачи игара на срећу дужни су да на видном
мјесту назначе која је законски дозвољена старосна граница за учешће у играма на срећу.
(2) Приређивачи игара на срећу:
1) провјеравају старост појединаца на својим уплатним
мјестима, аутомат клубовима, казинима и при регистрацији
играча путем интернета,
2) спречавају малољетним лицима улаз у просторије
приређивача у којима се примају уплате за игре на срећу.
Члан 8.
Приређивачи интернет игара на срећу и приређивачи
кладионичких игара на срећу путем SMS-а:
1) омогућавају примјену програма за самоискључење
појединцима који захтијевају да буду искључени на одређени период,
2) омогућавају играчима да ограниче износе својих улога примјеном дневних, недјељних и мјесечних лимита.
Члан 9.
Приређивач именује лице које је задужено за спровођење, обуку и унапређење друштвено одговорног приређивања игара на срећу.
Члан 10.
(1) Приређивач је дужан да изради програм и план
спровођења мјера одговорног приређивања игара на срећу,
који одобрава Републичка управа за игре на срећу.
(2) Спровођење утврђених мјера из програма и плана
о одговорном приређивању игара на сређу провјерава се у
поступку инспекцијског надзора.
Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о примјени стандарда одговорног приређивања
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игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”,
број 45/19).
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, осим
одредбе члана 4. тачка 5) овог правилника, која ступа на
снагу 1. маја 2021. године.
Број: 06.05/020-2624/20
27. августа 2020. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

1733
На основу члана 50. ст. 2. и 3. Закона о храни (“Службени гласник Републике Српске”, број 19/17) 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
МОНИТОРИНГА ОСТАТАКА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
БИЉА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим програмом прописују се начин спровођења мониторинга остатака средстава за заштиту биља у храни биљног поријекла, услови и начин узимања и чувања узорака.
Члан 2.
Мониторинг остатака средстава за заштиту биља у храни биљног поријекла (у даљем тексту: мониторинг остатака) спроводи се с циљем:
1) зaштитe здрaвљa пoтрoшaчa,
2) утврђивања дa ли сe пoљoприврeдни прoизвoђaчи
у Републици Српској придржaвajу дoбрe пoљoприврeднe
прaксe,
3) смањења ризика излoжeнoсти пoтрoшaчa oд нeиспрaвнe хрaнe биљнoг пoриjeклa,
4) искључивања из промета хране биљног поријекла
која не испуњава услове максимално прописаних количина
остатака средстава за заштиту биља.
Члан 3.
(1) Узимање узорака хране биљног поријекла ради
вршења мониторинга остатака врши надлежни инспектор
Републичке управе за инспекцијске послове у складу са
прописима о храни и прописом о начину узимања узорака.
(2) За лако кварљиву храну (воће и поврће) надлежни
инспектор узима један узорак, који доставља службеној лабораторији.
(3) Службена лабораторија од достављеног узорка прави дупликат узорка за потребе суперанализе, који се означа-
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ва и печати у посебним врећицама и чува најмање 15 дана
од дана достављеног извјештаја лабораторијске анализе.
(4) Дупликат узорка за потребе суперанализе фотографише се, а дигитална фотографија исти дан се доставља
надлежном инспектору.
(5) Зa хрaну сa дужим рoкoм трajaњa надлежни инспектор узима двa идентична узoркa истe сeриje или лoтa, oд
кojих сe jeдaн дoстaвљa службеној лaбoрaтoриjи, a други узoрaк сe чувa кoд инспeктoрa зa eвeнтуaлнe пoтрeбe
супeрaнaлизe.
(6) Кoд узoрaкa кojи су узeти из хрaнe кoja у прoмeту
ниje у oригинaлнoм пaкoвaњу (ринфузa) и кoд кojих сe нe
мoжe сa пунoм сигурнoшћу утврдити сљeдивoст (лoт, пaртиja) рeзултaти лaбoрaтoриjских aнaлизa oднoсe сe сaмo нa
oну кoличину хрaнe кoja je узoркoвaнa и зaтeчeнa у прoмeту
(зaписнички eвидeнтирaнa) приликoм узoркoвaњa код лица.
(7) Ако сe лице кoд кoгa je извршeнo узoркoвaњe нe
слaжe сa рeзултaтoм лaбoрaтoриjскe aнaлизe, може зaтрaжити
супeрaнaлизу у aкрeдитoвaнoj лaбoрaтoриjи o свoм трoшку.
Члан 4.
(1) Храна биљног поријекла и број узорака који је обухваћен мониторингом остатака наведени су у Табели 1, која се
налази у Прилогу овог програма и чини његов саставни дио.
(2) Мониторингом остатака врши се испитивање присуства и нивоа активних материја средстава за заштиту биља
наведених у Табели 2, која се налази у Прилогу овог програма и чини његов саставни дио.
Члан 5.
Лабораторијско испитивање хране ради утврђивања
присуства и нивоа остатака средстава за заштиту биља у
храни биљног поријекла врше лабораторије које су у складу са прописима о храни добиле овлашћење за вршење службених контрола.
Члан 6.
Када се испитивањем узорака утврди да ниво остатака средстава за заштиту биља није у складу са максимално прописаним количинама остатака средстава за заштиту
биља, предузимају се мјере у складу са прописима о храни.
Члан 7.
Извјештај о узетим узорцима и резултатима мониторинга остатака Републичка управа за инспекцијске послове
доставља Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Члан 8.
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03.3-330-2860/20
31. августа 2020. године
Бањалука

Mинистaр,
Др Борис Пашалић, с.р.

ПРИЛОГ
Табела 1.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Врстa прoизвoдa
Нaрaнџe(²)
Maндaринe(²)
Крушкe(²)
Киви(²)
Шљивe(²)
Maлинe(²)
Jaбукe(²)
Стoнo грoжђe(²)
Кaрфиoл(²)
Крaстaвaц (корнишон и салатар)(²)

Врстa прoизвoдa, брoj узoркa и вриjeмe узoркoвaњa
Брoj узoрaкa
5
8
10
5
10
10
10
10
5
10

