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Члан 2.
Приређивачи игара на срећу, наградних игара и забавних игара дужни су пријавити и платити накнаде и порез
прописане Законом о играма на срећу (у даљем тексту:
Закон) до 15. у мјесецу за претходни мјесец Републичкој
управи за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) путем пореске пријаве.
Члан 3.
(1) Пореска пријава за накнаде за приређивање игара на
срећу, наградних и забавних игара је извјештај приређивача, коју приређивач подноси Управи и која садржи чињенице битне за утврђивање његове обавезе.
(2) Пореска пријава из става 1. овог правилника подноси се на обрасцу ПП-ИСЗ – Пореска пријава за накнаде за
приређивање игара на срећу, наградних игара и забавних
игара и порез на добитке од игара на срећу и наградних
игара, у два примјерка.
(3) Пореска пријава из става 1. овог члана налази се у
прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
Члан 4.
(1) Пореска пријава подноси се непосредно предајом на
протокол Управе или путем поште у облику поштанске пошиљке насловљене на Управу.
(2) У случају да се пореска пријава подноси путем поште, препорученом пошиљком, сматра се да је достављена
Управи на дан предаје препоручене пошиљке пошти.
Члан 5.
Поднесеној пореској пријави Управа додјељује бар-код
ознаку и евидентира датум пријема.
Члан 6.
(1) Приређивач може измијенити претходно поднесену
пореску пријаву ради отклањања грешке или пропуста у
поднесеној пријави најкасније до истека шест мјесеци од
мјесеца у којем се пријава подноси.
(2) Измијењена пријава у смислу става 1. овог члана не
утиче на доспијеће и плаћање обавезе.
Члан 7.
(1) Обавеза плаћања накнаде и пореза сматра се утврђеном евидентирањем обавезе у евиденцијама Управе након
поднесене пореске пријаве или се утврђује рјешењем Управе након извршеног инспекцијског надзора над плаћањем
накнада и пореза.
(2) Против рјешења о утврђивању обавезе за плаћање
накнада и пореза из става 1. овог члана дозвољена је жалба
Министарству финансија, у року од 15 дана од дана достављања рјешења, а подноси се путем првостепеног органа.
(3) Изјављена жалба из става 2. овог члана одлаже извршење рјешења.

922
На основу члана 117. став 8. Закона о играма на срећу
(“Службени гласник Републике Српске”, број 111/12) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,
24/12 и 121/12), 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 НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ВРШЕЊА
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПЛАЋАЊЕМ
НАКНАДА И ПОРЕЗА НА ДОБИТКЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и начин вршења инспекцијског надзора над плаћањем накнада и пореза прописаних Законом о играма на срећу, начин и поступак пријављивања накнада и пореза, као и облик и садржај
обрасца пријаве за накнаде и порез.

Члан 8.
На износ обавезе на основу накнада и пореза које нису
плаћене у прописаном року приређивач је дужан да плати
камату која се обрачунава по стопи 0,04% дневно, од наредног дана од дана доспијећа обавезе до дана измирења.
Члан 9.
(1) У случају да приређивач не плати у прописаним
роковима утврђену обавезу, Управа активира банкарску гаранцију, најкасније по истеку 15 дана од дана протека рока
за плаћање обавезе.
(2) Захтјев за активирање банкарске гаранције, у смислу става 1. овог члана, Управа подноси банци, уз сагласност
Министарства финансија.
Члан 10.
Ако средства из банкарске гаранције нису довољна за
измирење неплаћене обавезе из члана 9. овог правилника,
Управа утврђује рјешењем преостали износ неизмирених
обавеза и доставља га Пореској управи Републике Српске

6

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ради спровођења поступка принудне наплате у складу са
одредбама закона којим се уређује порески поступак.
Члан 11.
(1) У случају да приређивач није поднио пореску пријаву у законом прописаном року, инспектор ће, након извршене инспекцијске контроле, утврдити обавезу и о томе сачињава записник, на који приређивач има право приговора
у року од три дана од дана достављања записника.
(2) Уколико приређивач стави приговор на записник,
службено лице Управе сачињава допуну записника, у којој
оцјењује наводе из приговора и образлаже разлоге прихватања или неприхватања приговора.
(3) У записник из става 1. овог члана уносе се све чињенице утврђене у контроли, као и сви докази и доказна средства коришћена у контроли, те налаз инспектора и образложење записника.
(4) Контрола плаћања обавеза је саставни дио инспекцијске контроле законитости приређивања игара на срећу.
(5) О извршеној контроли Управа доноси рјешење из
члана 7. овог правилника, у којем утврђује обавезу и налаже плаћање обавезе.
Члан 12.
(1) Порез на добитке од игара на срећу плаћа се на дио
добитка од лутријских игара на срећу, изузев класичне томболе, и на дио добитака од наградних игара у роби и услугама који прелази 1.000 КМ.

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
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(2) Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је
физичко лице које оствари добитак од лутријских игара на
срећу, осим класичне томболе и наградних игара у роби и
услугама.
Члан 13.
(1) Порез на добитке од игара на срећу обрачунава приређивач и одбија га од сваког добитка прије исплате остатка
добитка добитнику.
(2) Приређивач је дужан да све износе пореза на добитак из става 1. овог члана евидентира у својим пословним
књигама и да пријави Управи.
(3) Пријаву пореза на добитак приређивач је дужан
доставити Управи до 15. у мјесецу за претходни мјесец на
обрасцу ПП-ИСЗ.
Члан 14.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину обрачуна и евидентирања добитака од
игара на срећу (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
92/09, 110/10 и 42/11).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-614/13
11. јуна 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

ɉɉ-ɂɋɁ
ɉɨɪɟɫɤɚ ɩɪɢʁɚɜɚ ɡɚ ɩɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬɤɟ ɨɞ ɢɝɚɪɚ ɧɚ
ɫɪɟʄɭ ɢ ɧɚɝɪɚɞɧɢɯ ɢɝɚɪɚ ɢ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ, ɧɚɝɪɚɞɧɢɯ ɢ ɡɚɛɚɜɧɢɯ ɢɝɚɪɚ

ȻȺɊ-ɄɈȾ
ɈɁɇȺɄȺ

Ɉɞʁɟʂɚɤ 1 - ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɩɨɪɟɫɤɨɦ ɨɛɜɟɡɧɢɤɭ
1) ȳɂȻ/ȳɆȻ

4) ȼɪɫɬɚ ɩɪɢʁɚɜɟ
Ƒ Ɉɫɧɨɜɧɚ

2) ɇɚɡɢɜ/ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

5) ɒɢɮɪɚ ɨɩɲɬɢɧɟ

3) Ⱥɞɪɟɫɚ

6) Ɍɟɥɟɮɨɧ

8) ɉɨɪɟɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ
Ƒ ɂɡɦɢʁɟʃɟɧɚ

Ɉɞ
ƑƑ/ƑƑ/ 20ƑƑ
Ⱦɨ
ƑƑ/ƑƑ/ 20ƑƑ

7) ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɚɞɪɟɫɚ
Ɉɞʁɟʂɚɤ 2 - ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
ɂɡɧɨɫ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ

ȼɪɫɬɚ ɢɝɪɟ
2.1. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɬɨɦɛɨɥɚ

50.000 ɄɆ

2.2.1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ
ɢɝɪɚɱɧɢɰɢ

100.000 ɄɆ

2.3. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɢɦɚ

ɧɚʁɦɚʃɟ
500.000 ɄɆ

2.4. Ʉɥɚɞɢɨɧɢɱɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

100.000 ɄɆ

2.5. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ

100.000 ɄɆ

2.6. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

ɍɤɭɩɧɨ ɢɡɧɨɫ
ɩɨɪɟɡɚ/ɧɚɤɧɚɞɚ

200.000 ɄɆ
Ɉɞʁɟʂɚɤ 3 - ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɥɭɬɪɢʁɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

ȼɪɫɬɚ ɢɝɪɟ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ

ɫɬɨɩɚ ɩɨɪɟɡɚ/
ɧɚɤɧɚɞɟ

3.1. Ʌɭɬɪɢʁɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

5%

3.2. ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɥɭɬɪɢʁɫɤɢɯ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
(ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɬɨɦɛɨɥɚ)

5%

ɍɤɭɩɧɨ ɢɡɧɨɫ
ɩɨɪɟɡɚ/ɧɚɤɧɚɞɟ
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Ɉɞʁɟʂɚɤ 4 - ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
4.1.1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ
ɢɝɪɚɱɧɢɰɢ

100 ɄɆ

4.2. ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ
ɞɪɭɝɢɦ ɨɛʁɟɤɬɢɦɚ

200 ɄɆ

4.3. ɇɚʂɟɩɧɢɰɟ ɡɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɟ ɡɚ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

20 ɄɆ
Ɉɞʁɟʂɚɤ 5 - ɇɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɢɦɚ
5.1.1. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɢɦɚ

10%

5.1.2. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɢɦɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɧɚɤɧɚɞɚ

100.000 ɄɆ

5.1.3. ɇɚʂɟɩɧɢɰɚ ɡɚ ɫɬɨɥɨɜɟ ɡɚ ɢɝɪɟ
ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɭ

20 ɄɆ

1) ȳɂȻ/ȳɆȻ

2) ɇɚɡɢɜ/ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

ȼɪɫɬɚ ɢɝɪɟ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ

ɋɬɨɩɚ ɩɨɪɟɡɚ/
ɧɚɤɧɚɞɟ

Ȼɪɨʁ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ,
ɚɭɬɨɦɚɬɚ ɢɥɢ
ɭɩɥ./ɢɫɩɥ. ɦʁɟɫɬɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɢɡɧɨɫ
ɩɨɪɟɡɚ/ɧɚɤɧɚɞɟ

Ʉɥɚɞɢɨɧɢɱɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
5.2.1. Ʉɥɚɞɢɨɧɢɱɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

1000 ɄɆ

5.2.2. Ʉɥɚɻɟʃɟ ɩɭɬɟɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ

1000 ɄɆ

5.2.3. ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɥɚɻɟʃɚ

5%

5.2.5. ɇɚʂɟɩɧɢɰɚ ɡɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɟ ɡɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɤɥɚɻɟʃɟ

20 ɄɆ

ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ
5.3.1. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ

100 ɄɆ

5.3.2. ɇɚʂɟɩɧɢɰɟ ɡɚ ɚɭɬɨɦɚɬɟ ɡɚ ɢɝɪɟ
ɧɚ ɫɪɟʄɭ

20 ɄɆ

5.3. ɉɥɨɦɛɢɪɚʃɟ ɚɭɬɨɦɚɬɚ

10 ɄɆ

ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ (ɢɝɪɟ ɩɭɬɟɦ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɦɪɟɠɟ)
5.4.4. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

5%

5.4.5. Ʉɚɡɢɧɨ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

5%

5.4.6. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ
ɤɚɪɬɚɦɚ

5%
Ɉɞʁɟʂɚɤ 6 - ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɧɟ ɢɝɪɟ

6.1.1. ɇɚɝɪɚɞɧɟ ɢɝɪɟ

10%

6.2. ɇɚɝɪɚɞɧɟ ɢɝɪɟ ɩɭɬɟɦ
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ

15%
Ɉɞʁɟʂɚɤ 7 - ɇɚɤɧɚɞɚ ɡɚ ɡɚɛɚɜɧɟ ɢɝɪɟ

7.1. Ɂɚɛɚɜɧɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ

20 ɄɆ
Ɉɞʁɟʂɚɤ 8 - ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬɤɟ ɨɞ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

8.1. ɉɨɪɟɡ ɧɚ ɞɨɛɢɬɤɟ ɨɞ ɢɝɚɪɚ ɧɚ
ɫɪɟʄɭ

15%
Ɉɜʁɟɪɚ
Ɉɜʁɟɪɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ
ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

Ɉɜʁɟɪɚ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
ɂɡʁɚɜɚ: ɉɨɞ ɦɨɪɚɥɧɨɦ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ, ɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ɫɭ
ɫɜɢ ɭɧɟɫɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɭ ɨɜɨʁ ɩɪɢʁɚɜɢ ɬɚɱɧɢ ɢ ɜʁɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢ.

Ⱦɚɬɭɦ ɩɪɢʁɟɦɚ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ/ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɟ

Ⱦɚɬɭɦ

ɉɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ/ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɩɭɧɢɥɨ ɩɪɢʁɚɜɭ
ɉɨɬɩɢɫ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɩɭɧɢɥɨ ɩɪɢʁɚɜɭ

ɉɨɬɩɢɫ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɟ
Ɇ.ɉ.

ɂɦɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɪɲɢɥɨ ɨɛɪɚɞɭ
Ⱦɚɬɭɦ ɨɛɪɚɞɟ

Ɇ.ɉ.

