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2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1287/19
16. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 18. став 3. Закона о систему јавних служби
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 109/12
и 44/16) и члана 137. став 6. Закона о основном васпитању
и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
44/17 и 31/18), Влада Републике Српске, на 20. сједници,
одржаној 16.5.2019. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
СИТНЕШИ, СРБАЦ

1. Весна Савић, наставник разредне наставе, именује се
за вршиоца дужности директора Јавне установе Основна
школа “Вук Караџић” Ситнеши, Србац, до завршетка конкурсне процедуре за избор директора, а најдуже на 90 дана.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
3. Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.
Број: 04/1-012-2-1286/19
16. маја 2019. године
Бањалука

Предсједник
Владе,
Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 104. став 4. 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 НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА И ПРИЈАВЉИВАЊА
ДОБИТАКА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин евидентирања
добитака од игара на срећу, облик и садржај обрасца пријаве пореза на добитке од игара на срећу, начин и поступак
подношења пријаве и плаћање пореза на добитке.
Члан 2.
(1) Обвезник пореза на добитке од игара на срећу је физичко лице које оствари добитак у складу са одредбама члана 101. Закона о играма на срећу (у даљем тексту: Закон).
(2) Основица пореза на добитке од игара на срећу, осим
код кладионичких игара, јесте сваки појединачни добитак
дефинисан у члану 101. Закона.
(3) Основица пореза на добитке од кладионичких игара је износ појединачне исплате добитака умањен за износ
појединачне уплате на основу које је остварен добитак.
(4) За добитак који се састоји од ствари и права основица пореза је тржишна вриједност ствари или права у тренутку остваривања добитка.
Члан 3.
На основицу прописану чланом 102. Закона плаћа се
порез према сљедећим стопама:
1) 10% на добитке чији је износ или вриједност већи од
1.000 КМ и једнак или мањи од 10.000 КМ,
2) 15% на добитке чији је износ или вриједност већи од
10.000 КМ и једнак или мањи од 50.000 КМ,
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3) 20% на добитке чији је износ или вриједност већи од
50.000 КМ и једнак или мањи од 100.000 КМ,
4) 30% на добитке чији је износ или вриједност изнад
100.000 КМ.
Члан 4.
(1) Порез на добитке 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 рачунарском систему и у својим пословним књигама, са подацима из члана 9.
став 2. т. 1), 2), 3) и 5) овог правилника.
(3) Приређивачи игара на срећу и наградних игара дужни су Републичкој управи за игре на срећу (у даљем тексту: Управа) пријавити и платити порез на добитке од игара
на срећу до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 5.
Средства од пореза на добитке од игара на срећу представљају приход буџета јединица локалне самоуправе, а
уплаћују се према сљедећим критеријумима:
1) порез на добитке од лутријских игара на срећу уплаћује се у корист буџета јединице локалне самоуправе у
којој се налази добитник, а у случају да је добитник лице
без пребивалишта у Републици Српској, износ тог пореза
плаћа се према мјесту гдје је извршена уплата на основу
које је добитак остварен,
2) порез на добитке од казино игара, кладионичких
игара и игара на срећу на аутоматима уплаћује се у корист
буџета јединице локалне самоуправе гдје се казино, кладионица, односно аутомат клуб налазе,
3) порез на добитке од интернет игара на срећу уплаћује се у корист буџета јединице локалне самоуправе у којој је
пребивалиште добитника у игри, а у случају да је добитник
лице без пребивалишта у Републици Српској, износ тог пореза уплаћује се у буџет јединице локалне самоуправе гдје
је сједиште уплатиоца пореза,
4) порез на добитке од наградних игара уплаћује се у
корист буџета јединице локалне самоуправе у којој је пребивалиште добитника у игри, а у случају да је добитник
лице без пребивалишта у Републици Српској, износ тог пореза уплаћује се у буџет јединице локалне самоуправе гдје
је сједиште уплатиоца пореза.
Члан 6.
(1) Пореска пријава за порез на добитке од игара на
срећу и наградних 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 у два примјерка на обрасцу ПП-ПД – Пореска пријава
за порез на добитке од игара на срећу и наградних игара,
који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов
саставни дио.
(3) Пријаву пореза на добитак, попуњену на обрасцу
ПП-ПД из Прилога овог правилника, приређивач је дужан
доставити Управи до 15. у мјесецу за претходни мјесец.
Члан 7.
(1) Пореска пријава подноси се непосредно предајом на
протокол Управе или поштом, у облику поштанске пошиљке насловљене на Управу.
(2) Када се пореска пријава подноси поштом, препорученом пошиљком, сматра се да је достављена Управи на
дан предаје препоручене пошиљке пошти.
(3) Поднесеној пореској пријави Управа додјељује
бар-код ознаку или протоколарни број и евидентира датум
пријема.
Члан 8.
(1) Приређивач може измијенити претходно поднесену
пореску пријаву ради отклањања грешке или пропуста у
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поднесеној пријави најкасније до истека шест мјесеци од
мјесеца у ком се пријава подноси.
(2) Измијењена пријава у смислу става 1. овог члана не
утиче на доспијеће и плаћање обавезе.
Члан 9.
(1) За сваку исплату добитка преко износа на који се
плаћа порез на добитке приређивач издаје потврду о добитку, на основу које се исплаћује добитак добитнику.
(2) Потврда из става 1. овог члана садржи:
1) назив приређивача,
2) име, презиме добитника и јединствени матични број,
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3) мјесто и вријеме остварења добитка,
4) потпис овлашћеног лица које исплаћује добитак и
печат приређивача,
5) износ оствареног добитка и износ обрачунатог пореза на добитке од игра на срећу и наградних игара.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Број: 06.05/020-1691-1/19
21. маја 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.
ПРИЛОГ

Република Српска
Министарство финансија
Републичка управа за игре на срећу

ПП-ПД Пореска пријава за порез на добитке од
игара на срећу и наградних игара

БАР-КОД ОЗНАКА

Одјељак 1 - Подаци о приређивачу
1) ЈИБ / ЈМБ

4) Врста пријаве
 Основна
 Измијењена

2) Назив / Име и презиме
____________________________________________
3) Адреса
____________________________________________

Редни
бр.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Име и презиме
обвезника/добитника
2

8) Порески период
Од
//20
До
//20

5) Шифра општине

6) Телефон
7) Електронска пошта

Одјељак 2 - Подаци о износу обрачунатог пореза
Износ пореза на добитак
ЈМБ/ЈИБ обвезника/добиИзнос
тника
добитка
10%
15%
20%
3

4

5

6

7

30%

За исплату

8

9

УКУПНО (уписати само ако листа завршава на
овом листу)
Овјера приређивача

Овјера Републичке управе за игре на срећу

Изјава: Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да су сви
унесени подаци у овој пријави тачни и вјеродостојни.
Име и презиме овлашћеног лица / законског заступника
Потпис овлашћеног лица / законског заступника

Датум

Име и презиме лица које је попунило Пријаву
Потпис лица које је попунило Пријаву

Датум пријема
Име и презиме службеника Управе
Потпис службеника Управе
Име лица које је вршило обраду

М.П.

Датум обраде

М.П.

Упутство: Колона 5 - Порез на добитке од игара на срећу (1.000 < добитак ≤ 10.000 КМ) Колона 6 - Порез на добитке од игара на срећу
(10.000 < добитак ≤ 50.000 КМ) Колона 7 - Порез на добитке од игара на срећу (50.000 < добитак ≤ 100.000 КМ) Колона 8 - Порез на
добитке од игара на срећу (100.000 < добитак)
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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, на приједлог директора Републичке управе за игре на
срећу, д о н о с и

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 међународних стандарда одговорног приређивања игара на срећу.

