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ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ 

НА ДОХОДАК 
 

Члан 1. 
 

У Закону о порезу на доходак ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
10/08, 9/10, 44/11 и 7/13), у члану 4., иза тачке 4) додаје се нова тачка 5), 
која гласи: "5) учешћа у наградним играма и играма на срећу." 
 

Члан 2. 
У члану 5., тачка 13), брише се. 
 

Члан 3. 
У члану 6., иза тачке 13) додаје се нова тачка 14), која гласи: 
"14) добици остварени учешћем у наградним играма које организују 
привредна друштва у пропагандне сврхе, а који се искључиво односе на 
производ или пакет производа из властитог производног асортимана, 
уколико тржишна вриједност таквог добитка није већа од 1.000,00 КМ.". 
 

Члан 4. 
Иза члана 22. додаје се поднаслов, који гласи: "Е. Доходак од наградних 
игара и игара на срећу" и члан 23., који гласи: 
"Члан 23. 
(1) Доходак од наградних игара и игара на срећу чини вриједност сваке 
појединачне награде или добитка оствареног учешћем у наградним играма 
и играма на срећу који је добитнику исплаћен у новцу, производу/има, 
услугама и/или у правима, осим награда и добитака из члана 5. став (1) 
тачка 10) и члана 6. став (1) тачка 14. овог закона и добитака чија 
појединачна вриједност не прелази износ од 100,00 КМ. 
(2) Основицу за обрачун пореза на добитке из става (1) овог члана, чини 
сваки појединачно остварени добитак чија је вриједност већа од 100,00 



КМ, односно добитак остварен учешћем у наградним играма у складу са 
чланом 6. став (1) тачка 14) овог закона, чија је појединачна вриједност 
већа од 1.000,00 КМ. 
(3) Ако се добици састоје од ствари, услуга и/или права, основицу пореза 
чини тржишна вриједност ствари, услуга и/или права у моменту остварења 
добитка. 
(4) Код утврђивања дохотка из става (1) овог члана, расходи се не 
одбијају.". 
 

Члан 5. 
Иза члана 33. додаје се поднаслов, који гласи "8. Обрачун пореза на 
доходак остварен учешћем у наградним играма и играма на срећу" и 
члан 34., који гласи: 
"Члан 34. (1) Порез на доходак од наградних игара и игара на срећу из 
члана 23. став (1) овог закона, плаћа се по одбитку примјеном стопе 10%, 
без права на умањење основице за личне одбитке из члана 24. 
овог закона. 
(2) Порез на доходак према ставу (1) овог члана, који је утврђен, 
обустављен и уплаћен сматра се коначном пореском обавезом и порески 
обвезник овај доходак не уноси у годишњу пореску пријаву. 
(3) Обрачун и обуставу пореза на добитке од наградних игара и игара на 
срећу врши организатор наградних игара односно приређивач игара на 
срећу при свакој исплати добитка физичком лицу које је остварило 
добитак, а обустављени порез су дужни уплатити до 15. односно 
посљедњег дана у мјесецу у којем је порез обустављен.". 
Члан 6. 
У члану 37. иза става (5) додаје се нови став (6), који гласи: 
"(6) Порез на доходак од наградних игара и игара на срећу плаћа се према 
пребивалишту физичког лица којем је исплаћен добитак остварен учешћем 
у наградној игри и/или игри на срећу, а када се ради о физичком лицу које 
нема пребивалиште на територији Федерације обрачунати и обустављени 
порез на остварени добитак плаћа се према сједишту исплатиоца." 
Досадашњи став (6) постаје став (7). 
 
Члан 7. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
"Службеним новинама Федерације БиХ". 
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