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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

Проглашавам Закон о измјени и допунама Закона о
играма на срећу, који је Народна скупштина Републике
Српске усвојила на Седамнаестој посебној сједници, одржаној 17. децембра 2020. године, а Вијеће народа 28. децембра 2020. године констатовало да усвојеним Законом о
измјени и допунама Закона о играма на срећу није угрожен
витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-4418/20
28. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Републике,
Жељка Цвијановић, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА
СРЕЋУ

Члан 1.
У Закону о играма на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, број 22/19) у члану 7. у ставу 9. послије
ријечи: “Услове” додају се запета и ријечи: “критеријуме и
поступак”.
Члан 2.
Назив члана и члан 24. мијењају се и гласе:
“Рачунарски систем за надзор над приређивањем
игара на срећу
Члан 24.
(1) Приређивачи игара на срећу дужни су, у сврху надзора, посједовати одговарајући рачунарски систем компатибилан са дијелом система путем кога Министарство
врши надзор и који је од њега одобрен.
(2) Рачунарски систем из става 1. овог члана који посједују приређивачи игара на срећу и систем путем кога Министарство врши надзор чине јединствени рачунарски систем за надзор.
(3) Произвођач рачунарског система из става 2. не може
бити приређивач игара на срећу.
(4) Дио стручних послова у оквиру редовног техничког
функционисања рачунарског система из става 2. овог члана Министарство може да пренесе на одговарајуће стручно
правно лице, на период не дужи од десет година.
(5) Министар доноси правилник о техничким карактеристикама рачунарског система за надзор и о поступку,
условима и критеријумима које је дужно да задовољи овлашћено стручно правно лице из става 4. овог члана.”.
Члан 3.
У члану 92. послије става 3. додају се нови ст. 4. и 5,
који гласе:
“(4) Под уплатама електронским путем, у смислу става
1. овог члана, сматрају се уплате путем овлашћеног посредника за електронско плаћање.
(5) Министар доноси правилник којим се прописују
услови и поступак под којим се даје овлашћење за обављање послова електронског плаћања.”.
Члан 4.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1128/20
17. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2516
На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 109. Устава
Републике Српске и члана 177. став 2. и члана 181. став 3.
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Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна
скупштина Републике Српске, на Седамнаестој посебној
сједници, одржаној 17. децембра 2020. године, донијела је
сљедећу

ОД Л У КУ
О ПРИЈЕВРЕМЕНОМ СТУПАЊУ НА СНАГУ ЗАКОНА
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2021.
ГОДИНУ

I
У поступку доношења Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2021. годину утврђено је да постоје нарочито оправдани разлози да наведени закон ступи на снагу
наредног дана од дана објављивања.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1126/20
17. децембра 2020. године
Бањалука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

2517
На основу члана 70. став 1. тачка 2. Устава Републике
Српске и члана 177. став 2. и члана 181. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 66/20), Народна скупштина Републике Српске, на Седамнаестој посебној сједници,
одржаној 17. децембра 2020. године, донијела је с љ е дећу

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

I
Народна скупштина Републике Српске усваја Програм
економских реформи Републике Српске за период 20212023. године.
II
Саставни дио ове одлуке је Програм економских реформи Републике Српске за период 2021-2023. године.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/1-021-1123/20
17. децембра 2020. године
Бања Лука

Предсједник
Народне скупштине,
Недељко Чубриловић, с.р.

П Р О Г РА М
ЕКОНОМСКИХ РЕФОРМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

1. СВЕУКУПНИ ОКВИР И ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ
Споразум о стабилизацији и придруживању између
европских заједница и њихових држава чланица, с једне
стране, и БиХ, с друге стране (ССП), који представља
основ за спровођење процеса приступања, ступио је на снагу у јуну 2015. године и замијенио је Привремени споразум (ПС), који је био на снази од 2008. године. У фебруару
2016. године Босна и Херцеговина је поднијела званичну
апликацију за чланство у Европској унији. БиХ је предала
одговоре на Упитник Европске комисије 28. фебруара 2018.
године, те 4. марта 2019. године и одговоре на додатна питања из Упитника Европске комисије. Европска комисија
је усвојила Мишљење о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији 29. маја 2019. године, са пратећим Аналитичким

