
З А К Љ У Ч А К

О ИС ПРАВ ЦИ ТЕХ НИЧ КЕ ГРЕ ШКЕ У ОДЛУЦИ
број: 04/1-012-2-84/12, од 23. фебруара 2012. го ди не 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 17/12)

У Одлуци број: 04/1-012-2-84/12, од 23. фебруара 2012.
го ди не (“Службени гласник Републике Српске”, број
17/12), у тач ки I умје сто: “1.000.000” тре ба да сто ји:
“2.000.000”.

Број: 04/1-012-2-881/12 Генерални секретар
9. марта 2012. го ди не Владе,
Бања Лука Вла до Бла го је вић, с.р.
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На осно ву чла на 13. став 1. За ко на о по ре зу на не по -
крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
110/08 и 118/09), чла на 69. ст. 1. и 2. и чла на 82. став 2. За -
ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар фи нан -
си ја  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О ПРО ЦЈЕ НИ 
ВРИ ЈЕД НО СТИ НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о про цје ни ври јед но сти не по крет но сти
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 37/09) у чла -
ну 4. у ста ву 1. бри ше се за гра да и ри је чи у за гра ди: “(у да -
љем тек сту: КА МА мо дел)”.

У ста ву 2. ри је чи: “КА МА мо дел” за мје њу ју се ри је чи -
ма: “Мо дел ма сов не про цје не тр жи шне ври јед но сти не по -
крет но сти”, а ри је чи: “при мје ном стан дар ди зо ва них про -
це ду ра и ста ти стич ких те сти ра ња” бри шу се.

У ста ву 3. ри је чи: “КА МА мо дел” за мје њу ју се ри је чи -
ма: “Мо дел ма сов не про цје не тр жи шне ври јед но сти не по -
крет но сти”.

Члан 2.

Члан 7. ми је ња се и гла си:

“(1) Про цје на тр жи шне ври јед но сти не по крет но сти вр -
ши се на осно ву рас по ло жи вих по да та ка о тр жи шним ври -
јед но сти ма не по крет но сти, мје ста у ко јем се не по крет ност
на ла зи и ка рак те ри сти ка не по крет но сти на ве де них у при -
ја ви за упис у фи скал ни ре ги стар не по крет но сти.

(2) Из вор по да та ка о тр жи шним ври јед но сти ма не по -
крет но сти су ку по про дај ни уго во ри о пре но су пра ва сво ји -
не на не по крет но сти ма пре ма по да ци ма По ре ске упра ве и
по да ци ма при ба вље ним од прав них ли ца ко ја оба вља ју дје -
лат ност из град ње и про да је не по крет но сти на тр жи шту.

(3) По дат ке о про ме то ва ним не по крет но сти ма и не по -
крет но сти ма чи ја се про цје на тр жи шне ври јед но сти вр ши
упо ре ђи ва ће По ре ска упра ва са по да ци ма из по сто је ћих
ба за по да та ка о не по крет но сти ма (ка та стар и грун тов ни ца)
с ци љем иден ти фи ко ва ња до дат них ка рак те ри сти ка не по -
крет но сти ко је ути чу на тр жи шну ври јед ност.”.

Члан 3.

Члан 8. ми је ња се и гла си:

“(1) За сва ку ка рак те ри сти ку не по крет но сти од ре ђу је
се ври јед ност ко е фи ци јен та ко јом се вр ши ко рек ци ја про -
ци је ње не тр жи шне ври јед но сти не по крет но сти.

(2) Ври јед но сти ко е фи ци је на та ко ји ути чу на про ци је -
ње ну тр жи шну ври јед ност не по крет но сти По ре ска упра ва
об ја вљу је јед ном го ди шње у пи са ној и елек трон ској фор -
ми.”.

Члан 4.

У чла ну 12. у ста ву 1. број: “2010” за мје њу је се бро јем:
“2012”.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06.05/020-436/12
12. мар та 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Др Зо ран Те гел ти ја, с.р.
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На осно ву чла на 10. став 4. За ко на о по ре зу на не по -
крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр.
110/08 и 118/09), чла на 69. ст. 1. и 2. и чла на 82. став 2. За -
ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни стар фи нан -
си ја  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О 

ПО РЕ СКОМ РА ЧУ НУ И НА ЧИ НУ ПЛА ЋА ЊА 

ПО РЕ ЗА НА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о по ре ском ра чу ну и на чи ну пла ћа ња
по ре за на не по крет но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 29/09) у чла ну 2. у ста ву 1. по сли је ри је чи:
“ре ги стро ва не” до да ју се ри је чи: “на те ри то ри ји јед не оп -
шти не”.

Члан 2.

До са да шњи При лог број 1, ко ји се од но си на обра зац
по ре ског ра чу на, за мје њу је се но вим При ло гом број 1, ко -
ји чи ни са став ни дио овог пра вил ни ка.

Члан 3.

У чла ну 5. у ста ву 3. ри је чи: “на ко јој се на ла зи не по -
крет ност” за мје њу ју се ри је чи ма: “на ко јој се на ла зи јед на
од не по крет но сти ко ја је упи са на у фи скал ни ре ги стар не -
по крет но сти”.

Члан 4.

У чла ну 11. став 3. бри ше се.

Члан 5.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 06.05/020-422/12
9. марта 2012. го ди не Министар,
Бања Лука Др Зо ран Те гел ти ја, с.р.
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�� ����	 ���� 14. ����� � �����	 � ����������� („��	���� ������ ���	����� ������“, ��. 110/08 � 118/09), ���� 2. 
��������� � �������
 ���		 � ���	 ������� ������ � ����������� („��	���� ������ ���	����� ������“, ��. 29/09 � ___ ) � 
�!�	�� � ����� ������� ����� ������ � ����������� � ��!�	��	 ��"���/���!� ______________ (���� ������� 	 ��
� �� 
�����#��, �!��� ���� �!�	�� � !��	
 !��"���____), ������� 	����� ���	����� ������ ��!���  



По ре ска упра ва Ре пу бли ке Срп ске

На основу члана 25. Правилника о регистрацији и идентификацији пореских обвезника (“Службени гласник
Републике Српске”, број 25/10), Пореска управа Републике Српске, за период од 16. фебруара 2012. до 29. фебруара 2012.
године, о б ј а в љ у ј е

ТАБЕЛА 1 - Преглед пореских обвезника који су одјавили јединствени идентификациони број

Р. ЈИБ Об ве зник             Ор га ни за ци о на           Да тум од ја ве Овла шће на На зив ста ту са
бр. је ди ни ца     лица об ве зни ка

1 2 3 4 5 6                            7

Организациона јединица: Бања Лука

1 4505810710003 СТР “Бронзани конак” Бања Лука 16.2.2012. Лужија Ранко одјављен
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�%	�&�� 3 – ����*� ����)� �� ������������� 

1. ><>��- ���?�<- ����@&A- �- ���-B>� ���?�- (���� ����� �� ����� 10, �!��#�� 2)  
2. ������� ����� �� �����	 ������ � �����������  
3. ><>��- ���?�<- ��-@?�- – ���� ������ ( ��! 1 · ��! 2)  

3.1. ������� ������� �� !��������
  30. �	� (
��
��� 50% �! ����� �� ��!� 3)  
3.2. ������� ������� �� !��������
 31. !�=�
��� (��! 3 –  ��! 3.1)    

 

*���,�/� ����)�: 

������� ������� �� ���	�	 ������	 ��!�	 ����� �� 	 !�� !�����: ���� !�� �������� !� 30. �	� ���	�� ��!��, � !�	�� !�� �������� 
!� 31. !�=�
��� ���� ��!��, � ��
 !� 	����� ����� !����� � 
��� ���� 
��� �! 50% 	�	��� ����� ������� �������.  
�� ���� ������� ������� ���� �� � ����� 	 ��������
 ���	 ����� �� �������  ��
��� �� ����� �! 0,04% !��� �� ����� !� ��"����. 
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