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1647
На основу члана 10. став 5. Закона о порезу на непокрет-

ности (“Службени гласник Републике Српске”, број 91/15) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОРЕСКОМ РАЧУНУ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА 

НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и услови оства-

ривања права на умањење пореске основице из члана 10. 
став 1. Закона о порезу на непокретности, као и садржај, 
услови и поступак издавања пореског рачуна и начин 
плаћања пореза на непокретности.

Члан 2.
(1) Порески рачун се издаје за све непокретности које 

су регистроване на територији једне општине, а које нису 
изузете од опорезивања у складу са Законом о порезу на 
непокретности (у даљем тексту: Закон). 

(2) Изузетно од става 1. овог члана, порески рачун се 
неће издавати уколико је као власник или корисник непо-
кретности уписано лице које више не постоји. 

(3) Образац пореског рачуна налази се у Прилогу број 
1, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 3.
Порески рачун садржи:
1) јединствени идентификациони број непокретности 

који је непокретности додијељен приликом њене регистра-
ције,

2) име и идентификациони број пореског обвезника,
3) адресу непокретности,
4) адресу за достављање пореског рачуна, уколико се 

разликује од адресе непокретности,
5) процијењену вриједност непокретности на дан 31. 

децембар претходне пореске године,
6) пореску стопу на подручју општине на којој се не-

покретност налази,
7) пореску стопу за непокретности у којима се непо-

средно обавља производна дјелатност,
8) укупно пореско задужење за текућу годину утврђено 

на основу процијењене тржишне вриједности,

9) датум доспијећа плаћања пореске обавезе,
10) поступак плаћања по пореском рачуну и
11) поуку о правном лијеку.

Члан 4.
(1) Пореска управа Републике Српске (у даљем тексту: 

Пореска управа) води пореске рачуне у електронској фор-
ми, а пореском обвезнику доставља порески рачун у писа-
ној форми, који је настао на основу електронског записа.

(2) Ако из било којих разлога настане разлика између 
електронског записа и издатог писменог пореског рачуна, 
аутентичан је електронски запис.

Члан 5.
(1) Пореска управа издаје пореске рачуне за порез на 

непокретности за текућу пореску годину до 31. марта за све 
непокретности чија је вриједност процијењена на дан 31. 
децембар претходне године.

(2) Порески рачун се доставља на адресу пореског 
обвезника која се води у регистру пореских обвезника.

(3) Ако се адреса пореског обвезника из става 2. овог 
члана налази изван територије Босне и Херцеговине, по-
рески рачун се доставља на адресу на којој се налази једна 
од непокретности која је уписана у фискални регистар не-
покретности.

(4) Пореском обвезнику који стекне непокретност у 
току пореске године за коју није издат порески рачун за 
дату пореску годину Пореска управа издаје порески рачун 
за текућу пореску годину у року од 30 дана од дана стицања 
непокретности.

(5) Пореском обвезнику из става 4. овог члана утврђује 
се пореска обавеза за текућу годину пропорционално броју 
мјесеци за који је он порески обвезник за стечену непокрет-
ност.

(6) Обрачунски период почиње да тече од мјесеца у 
којем порески обвезник стекне или почне да користи не-
покретност ако је стицање или почетак коришћења непо-
кретности настао до 15. у мјесецу. У супротном, обрачун-
ски период почиње да тече од наредног мјесеца.

(7) Пореском обвезнику из става 4. овог члана који 
стекне непокретност чија тржишна вриједност није про-
цијењена у фискалном регистру до 31. децембра претходне 
године износ пореске обавезе у пореском рачуну утврђује 
се накнадном процјеном тржишне вриједности.

(8) Пореском обвезнику којем је већ издат порески ра-
чун за текућу пореску годину, а порески обвезник у току 
године пријави непокретност коју раније није пријавио, 
издаје се допунски порески рачун у року од 30 дана, рачу-
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најући од дана предаје уредне Пријаве за упис у фискални 
регистар непокретности.

Члан 6.
(1) За сваку регистровану непокретност издаје се оно-

лико пореских рачуна колико она има регистрованих сувла-
сника, односно пореских обвезника.

(2) Укупна пореска обавеза за непокретност која је у 
власништву више лица дијели се на више рачуна пропор-
ционално удјелу пореских обвезника у власништву над не-
покретности.

(3) Пореска управа доставља јединствени порески ра-
чун за непокретност над којом постоји сувласништво јед-
ном од сувласника, ако су се сувласници непокретности 
писмено изјаснили приликом уписа у фискални регистар 
непокретности да Пореска управа доставља јединствен по-
рески рачун.

Члан 7.
(1) Порески обвезник који у току пореске године извр-

ши пренос власништва над непокретности за коју је издат 
порески рачун за дату пореску годину обавезан је да изми-
ри доспјели дио пореске обавезе за период од почетка годи-
не до дана преноса власништва над непокретности.

(2) Број мјесеци за који се плаћа порез утврђује се на 
начин прописан у члану 5. став 6. овог правилника.

(3) Порески обвезник који у току пореске године извр-
ши пренос власништва над непокретности на другог поре-
ског обвезника дужан је да поднесе Пријаву за промјену 
власника, односно одјаву непокретности у року од 30 дана 
од дана настанка преноса права над том непокретности.

(4) У случају из става 1. овог члана, на захтјев пореског 
обвезника и уз подношење доказа о преносу власништва, 
Пореска управа измијењеним пореским рачуном замјењује 
издати порески рачун и утврђује пореску обавезу пропор-
ционално броју мјесеци текуће пореске године у којима је 
порески обвезник био власник непокретности. 

Члан 8.
(1) Износ пореског задужења у пореском рачуну 

утврђује се множењем процијењене тржишне вриједности 
непокретности на дан 31. децембар претходне пореске го-
дине и пореске стопе коју утврђује скупштина општине, 
односно града, у складу са чланом 8. Закона.

(2) За случај из члана 5. став 7. овог правилника износ 
пореског задужења у пореском рачуну утврђује се мно-
жењем накнадно процијењене тржишне вриједности не-
покретности и пореске стопе коју је утврдила скупштина 
града, односно општине, у складу са чланом 8. Закона.

Члан 9.
(1) Пореска управа утврђује износ за који се умањује 

пореска основица у складу са чланом 10. став 1. Закона 
тако да се процијењена тржишна вриједност непокретно-
сти подијели са површином у квадратним метрима и тако 
добијени износ помножи са износом који се добије када 
се броју 50 дода број 10 помножен са бројем чланова до-
маћинства умањен за један.

(2) Износ за умањење пореске основице описан у ставу 
1. овог члана утврђује се на основу сљедећег обрасца:

УПО = (ПТВН: Пм²) ∙ 50 + 10 ∙ (БЧД - 1)
УПО - умањење пореске основице,
ПТВН - процијењена тржишна вриједност непокретности,
Пм² - површина у квадратним метрима,
БЧД - број чланова домаћинства. 
(3) Умањена пореска основица израчунава се као ра-

злика процијењене тржишне вриједности непокретности и 
износа утврђеног примјеном обрасца из става 2. овог члана.

Члан 10.
(1) Ако су порески обвезници чланови истог домаћин-

ства сувласници стамбене јединице у којој станују, односно 

имају исто мјесто пребивалишта, и ако су се приликом под-
ношења пријаве за упис у фискални регистар непокретно-
сти те стамбене јединице изјаснили да Пореска управа јед-
ном од тих сувласника доставља порески рачун, умањење 
пореске основице вршиће се на начин описан у члану 9. 
став 2. овог правилника.

(2) Ако су порески обвезници чланови истог домаћин-
ства и сувласници стамбене јединице у којој станују, од-
носно имају исто мјесто пребивалишта, и ако се приликом 
подношења пријаве за упис у фискални регистар непокрет-
ности те стамбене јединице свако појединачно регистровао 
као порески обвезник, Пореска управа ће укупно умањење 
пореске основице, утврђено у члану 9. став 2. овог правил-
ника, подијелити на пореске обвезнике пропорционално 
њиховом учешћу у власништву над стамбеном јединицом 
и за добијени износ умањити пореску основицу сваког по-
реског обвезника.

(3) Ако порески обвезници нису чланови истог до-
маћинства, а сувласници су стамбене јединице у којој 
станују, односно имају исто мјесто пребивалишта, и ако 
се приликом подношења пријаве за упис у фискални ре-
гистар непокретности те стамбене јединице свако поједи-
начно регистровао као порески обвезник, Пореска управа 
ће умањење пореске основице у вриједности од 50 м² по-
дијелити на пореске обвезнике пропорционално њиховом 
удјелу у власништву над стамбеном јединицом.

(4) Укупно умањење пореске основице за пореске обве-
знике из става 3. овог члана утврђује се тако што се про-
цијењена тржишна вриједност 50 м² непокретности подије-
ли са бројем пореских обвезника за исту непокретност, на 
шта се дода тржишна вриједност 10 м² непокретности пом-
ножена са бројем чланова домаћинства умањеним за један.

(5) Износ за умањење пореске основице описан у ставу 
4. овог члана утврђује се на основу сљедећег обрасца:

УПО = (ПТВН 50 м² : БрПО) + ПТВН 10 м² ∙ (БЧД - 1)
УПО - умањење пореске основице,
ПТВН - процијењена тржишна вриједност непокретности,
БрПО - број пореских обвезника,
БЧД - број чланова домаћинства.

Члан 11.
(1) Право на умањење пореске основице остварује се 

подношењем писменог Захтјева за умањење пореске осно-
вице (у даљем тексту: Захтјев) Пореској управи.

(2) Промјена података наведених у Захтјеву из става 1. 
овог члана врши се подношењем измијењеног захтјева По-
реској управи.

(3) Измијењени Захтјев из става 2. овог члана може се 
поднијети у прилогу приговора којим се побија порески ра-
чун за текућу пореску годину, и то у року од 15 дана од дана 
достављања пореског рачуна пореском обвезнику.

(4) Образац Захтјева из става 1. овог члана налази се у 
Прилогу број 2, који чини саставни дио овог правилника.

Члан 12.
Порез на непокретности плаћа се на основу пореског 

рачуна у два дијела: први најкасније до 30. јуна и други нај-
касније до 30. септембра у пореској години, с тим да уплата 
првог дијела не може бити мања од 50% укупног износа 
пореске обавезе утврђене у пореском рачуну.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о пореском рачуну и начину плаћања пореза на 
непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 29/09, 33/09 и 22/12).

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.05/020-1490-2/16 
15. новембра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.
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