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Члан 4.

ПРИЛОГ 2.

Република Српска
Министарство финансија
Републичка управа за игре на срећу

50

(1) Пореска пријава подноси се непосредно предајом на
протокол Управе или поштом у облику поштанске пошиљке насловљене на Управу.
(2) У случају да се пријава подности 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 или протоколарни број 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.

001100650182

923
На основу члана 112. став 7. 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, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 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, облик и садржај
образаца пријава за накнаде и начин и поступак подношења пријаве за накнаде.
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 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 Републичкој прави за игре
на срећу (у даљем тексту: Управа) и која садржи чињенице
битне за утврђивање његове обавезе.
(2) Пореска пријава из става 1. овог правилника подноси се на Oбрасцу ПП-ИСЗ – Пореска пријава за накнаде за
приређивање игара на срећу, наградних и забавних игара, у
два примјерка.
(3) Пријаву из става 1. овог правилника приређивач је
дужан да достави Управи до 15. у мјесецу за претходни мјесец на Обрасцу ПП-ИСЗ.
(4) Пореска пријава из става 1. овог члана налази се у
Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.

(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 одгађа извршење рјешења.
Члан 8.
На износ обавезе по основу накнада и пореза који нису
плаћени у прописаном року приређивач плаћа камату која
се обрачунава у складу са Законом о пореском поступку
Републике Српске по стопи 0,03% дневно од наредног дана
од дана доспијећа пореске обавезе до дана измирења.
Члан 9.
(1) У случају да приређивач није поднио пореску пријаву у законом прописаном року, инспектор ће након извршене инспекцијске контроле утврдити обавезу и о томе
сачинити записник.
(2) У записник из става 1. овог члана уносе се све чињенице утврђене у контроли и сви докази и доказна средства
коришћена у контроли, те налаз инспектора и образложење
записника.
(3) Контрола плаћања обавеза је саставни дио инспекцијске контроле законитости приређивања игара на
срећу.
(4) По извршеној контроли директор Управе доноси
рјешење из члана 7. овог правилника, којим се утврђује
обавеза и налаже плаћање обавезе.
Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о начину и поступку вршења инспекцијског
надзора над плаћањем накнада и пореза на добитке (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/13).
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-1691/19
13. јуна 2019. године
Бања Лука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

17.6.2019.
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɩɫɤɚ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɢʁɚ

Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɡɚ
ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

ɉɉ-ɂɋɁ
ɉɨɪɟɫɤɚ ɩɪɢʁɚɜɚ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞe ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɝɚɪɚ
ɧɚ ɫɪɟʄɭ, ɧɚɝɪɚɞɧɢɯ ɢ ɡɚɛɚɜɧɢɯ ɢɝɚɪɚ

ȻȺɊ ɄɈȾ
ɈɁɇȺɄȺ

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

4)

8)

ȼɪɫɬɚ ɩɪɢʁɚɜɟ
Ɉɫɧɨɜɧɚ

2) ɇɚɡɢɜ / ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

5)

ɒɢɮɪɚ ɨɩɲɬɢɧɟ

3) Ⱥɞɪɟɫɚ

6)

Ɍɟɥɟɮɨɧ

ɂɡɦʁɟʃɟɧɚ

ɉɨɪɟɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ

Ɉɞ

ƑƑ/ƑƑ/20ƑƑ
Ⱦɨ

ƑƑ/ƑƑ/20ƑƑ

7) ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɚ ɩɨɲɬɚ

Ɉɞʁɟʂɚɤ 2 - ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
ɂɡɧɨɫ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɟ
ɧɚɤɧɚɞɟ
50.000 ɄɆ
ɧɚʁɦɚʃɟ
500.000 ɄɆ
3.000 ɄɆ

ȼɪɫɬɚ ɢɝɪɟ
2.1. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɬɨɦɛɨɥɚ
2.2. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɢɦɚ
2.3. Ʉɥɚɞɢɨɧɢɱɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
2.4. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ
ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ
2.5. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

Ȼɪ. ɚɭɬɨɦ. ɤɥɭɛ. ɢɥɢ
ɭɩɥ/ɢɫɩɥ.ɦʁɟɫɬɚ

ɍɤɭɩɧɨ ɢɡɧɨɫ ɩɨɪɟɡɚ
/ ɧɚɤɧɚɞɚ

10.000 ɄɆ
300.000 ɄɆ

Ɉɞʁɟʂɚɤ 3 - ɇɚɤɧɚɞa ɡɚ ɥɭɬɪɢʁɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
ȼɪɫɬɚ ɢɝɪɟ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ
(ɭɩɥɚɬɚ-ɢɫɩɥɚɬɚ)

ɫɬɨɩɚ ɩɨɪɟɡɚ /
ɧɚɤɧɚɞɟ

3.1. Ʌɭɬɪɢʁɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

5%

3.2. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ ɬɨɦɛɨɥɚ

5%

3.3. ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɬɨɦɛɨɥɟ

5%

ɍɤɭɩɧɨ
ɢɡɧɨɫ ɩɨɪɟɡɚ / ɧɚɤɧɚɞɟ

Ɉɞʁɟʂɚɤ 4 - ɇɚɤɧɚɞa ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
4.1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɫɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ*

5%

4.2. 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. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɢɦɚ ɝɨɞɢɲʃɚ ɮɢɤɫɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɡɚ
ɫɟɡɨɧɫɤɢ ɤɚɡɢɧɨ

40.000 ɄɆ

5.1.4. ɇɚʂɟɩɧɢɰɚ ɡɚ ɫɬɨɥɨɜɟ ɡɚ
ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɭ ɤɚɡɢɧɭ

20 ɄɆ

ɇɚɩɨɦɟɧɚ: 4.1.* Ɉɫɧɨɜɢɰɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɱɢɧɢ 5% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɭɩɥɚɬɟ ɭɦɚʃɟɧɟ ɡɚ
ɭɤɭɩɧɭ ɢɫɥɚɬɭ, ɚɥɢ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɞɚ ɭɤɭɩɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɨɞ 100,00 ɄɆ.
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2) ɇɚɡɢɜ / ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ

1) ȳɂȻ /ȳɆȻȽ

ȼɪɫɬɚ ɢɝɪɟ

ɋɬɨɩɚ
ɧɚɤɧɚɞɟ

Ɉɫɧɨɜɢɰɚ

Ȼɪɨʁ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ,
ɚɭɬɨɦɚɬɚ ɢɥɢ
ɭɩɥ/ɢɫɩɥ ɦʁɟɫɬɚ

ɍɤɭɩɧɨ
ɢɡɧɨɫ ɩɨɪɟɡɚ / ɧɚɤɧɚɞɟ

Ʉɥɚɞɢɨɧɢɱɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ
5.2.1. Ʉɥɚɞɢɨɧɢɱɤɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ**

20%

5.2.2. Ʉɥɚɻɟʃɟ ɩɭɬɟɦ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ**
5.2.3. ȳɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ
.
ɤɥɚɻɟʃɚ
5.2.4. ɇɚʂɟɩɧɢɰɚ ɡɚ ɬɟɪɦɢɧɚɥɟ ɡɚ
ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɤɥɚɻɟʃɟ

20%
5%
20 ɄɆ

ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ
5.3.1. ɂɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ
ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ***
5.3.2. ɇɚʂɟɩɧɢɰɟ ɡɚ ɚɭɬɨɦɚɬɟ ɡɚ
ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

20%
20 ɄɆ
10 ɄɆ

5.3.3. ɉɥɨɦɛɢɪɚʃɟ ɚɭɬɨɦɚɬɚ

ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ (ɢɝɪɟ ɩɭɬɟɦ ɝɥɨɛɚɥɧɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɦɪɟɠɟ )
20%

5.4.1. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

Ɉɞʁɟʂɚɤ 6 - ɇɚɤɧɚɞa ɡɚ ɧɚɝɪɚɞɧɟ ɢɝɪɟ
10%

6.1.1. ɇɚɝɪɚɞɧɟ ɢɝɪɟ
6.2. ɇɚɝɪɚɞɧɟ ɢɝɪɟ ɩɭɬɟɦ

15%

ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚ

Ɉɞʁɟʂɚɤ 7 - ɇɚɤɧɚɞa ɡɚ ɡɚɛɚɜɧɟ ɢɝɪɟ
20 ɄɆ

7.1. Ɂɚɛɚɜɧɟ ɢɝɪɟ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ

Ɉɜʁɟɪɚ
Ɉɜʁɟɪɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɟ ɭɩɪɚɜɟ ɡɚ
ɢɝɪɟ ɧɚ ɫɪɟʄɭ

Ɉɜʁɟɪɚ ɩɨɪɟɫɤɨɝ ɨɛɜɟɡɧɢɤɚ
ɂɡʁɚɜɚ: ɉɨɞ ɦɨɪɚɥɧɨɦ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɢ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ, ɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ɫɭ

Ⱦɚɬɭɦ ɩɪɢʁɟɦɚ

ɫɜɢ ɭɧɟɫɟɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɭ ɨɜɨʁ ɩɪɢʁɚɜɢ ɬɚɱɧɢ ɢ ɜʁɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢ.

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ / ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɟ

Ⱦɚɬɭɦ
ɉɨɬɩɢɫ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɥɢɰɚ / ɡɚɤɨɧɫɤɨɝ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ

ɉɨɬɩɢɫ ɫɥɭɠɛɟɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɟ

ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɩɭɧɢɥɨ ɩɪɢʁɚɜɭ

ɂɦɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɜɪɲɢɥɨ ɨɛɪɚɞɭ

Ɇɉ
ɉɨɬɩɢɫ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɨɩɭɧɢɥɨ ɩɪɢʁɚɜɭ

Ⱦɚɬɭɦ ɨɛɪɚɞɟ

Ɇɉ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: 5.2.1./5.2.2.** Ɉɫɧɨɜɢɰɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɤɥɚɞɢɨɧɢɱɤɢɯ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɱɢɧɢ 20% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɭɩɥɚɬɟ
ɭɦɚʃɟɧɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɭ ɢɫɥɚɬɭ, ɚɥɢ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɞɚ ɭɤɭɩɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɨɞ 1.000,00 ɄɆ.
5.3.1.*** Ɉɫɧɨɜɢɰɚ ɡɚ ɨɛɪɚɱɭɧ ɧɚɤɧɚɞɟ ɡɚ ɩɪɢɪɟɻɢɜɚʃɟ ɢɝɚɪɚ ɧɚ ɫɪɟʄɭ ɧɚ ɚɭɬɨɦɚɬɢɦɚ ɱɢɧɢ 20% ɨɞ ɭɤɭɩɧɟ ɭɩɥɚɬɟ
ɭɦɚʃɟɧɟ ɡɚ ɭɤɭɩɧɭ ɢɫɥɚɬɭ, ɚɥɢ ɩɪɢ ɬɨɦɟ ɞɚ ɭɤɭɩɧɚ ɧɚɤɧɚɞɚ ɩɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɦɚʃɚ ɨɞ 100,00 ɄɆ.

