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SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj

ЗАКЉУЧАК
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ
број: 04/1-012-2-84/12, од 23. фебруара 2012. године
(“Службени гласник Републике Српске”, број 17/12)

У Одлуци број: 04/1-012-2-84/12, од 23. фебруара 2012.
године (“Службени гласник Републике Српске”, број
17/12), у тачки I умјесто: “1.000.000” треба да стоји:
“2.000.000”.
Број: 04/1-012-2-881/12
9. марта 2012. године
Бања Лука

Генерални секретар
Владе,
Владо Благојевић, с.р.

569
На основу члана 13. став 1. Закона о порезу на непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
110/08 и 118/09), члана 69. ст. 1. и 2. и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРОЦЈЕНИ
ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о процјени вриједности непокретности
(“Службени гласник Републике Српске”, број 37/09) у члану 4. у ставу 1. брише се заграда и ријечи у загради: “(у даљем тексту: КАМА модел)”.
У ставу 2. ријечи: “КАМА модел” замјењују се ријечима: “Модел масовне процјене тржишне вриједности непокретности”, а ријечи: “примјеном стандардизованих процедура и статистичких тестирања” бришу се.
У ставу 3. ријечи: “КАМА модел” замјењују се ријечима: “Модел масовне процјене тржишне вриједности непокретности”.
Члан 2.
Члан 7. мијења се и гласи:
“(1) Процјена тржишне вриједности непокретности врши се на основу расположивих података о тржишним вриједностима непокретности, мјеста у којем се непокретност
налази и карактеристика непокретности наведених у пријави за упис у фискални регистар непокретности.
(2) Извор података о тржишним вриједностима непокретности су купопродајни уговори о преносу права својине на непокретностима према подацима Пореске управе и
подацима прибављеним од правних лица која обављају дјелатност изградње и продаје непокретности на тржишту.
(3) Податке о прометованим непокретностима и непокретностима чија се процјена тржишне вриједности врши
упоређиваће Пореска управа са подацима из постојећих
база података о непокретностима (катастар и грунтовница)
с циљем идентификовања додатних карактеристика непокретности које утичу на тржишну вриједност.”.
Члан 3.
Члан 8. мијења се и гласи:
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13.03.2012.

“(1) За сваку карактеристику непокретности одређује
се вриједност коефицијента којом се врши корекција процијењене тржишне вриједности непокретности.
(2) Вриједности коефицијената који утичу на процијењену тржишну вриједност непокретности Пореска управа
објављује једном годишње у писаној и електронској форми.”.
Члан 4.
У члану 12. у ставу 1. број: “2010” замјењује се бројем:
“2012”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-436/12
12. марта 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.

570
На основу члана 10. став 4. Закона о порезу на непокретности (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
110/08 и 118/09), члана 69. ст. 1. и 2. и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар финансија д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ПОРЕСКОМ РАЧУНУ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА
ПОРЕЗА НА НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о пореском рачуну и начину плаћања
пореза на непокретности (“Службени гласник Републике
Српске”, број 29/09) у члану 2. у ставу 1. послије ријечи:
“регистроване” додају се ријечи: “на територији једне општине”.
Члан 2.
Досадашњи Прилог број 1, који се односи на образац
пореског рачуна, замјењује се новим Прилогом број 1, који чини саставни дио овог правилника.
Члан 3.
У члану 5. у ставу 3. ријечи: “на којој се налази непокретност” замјењују се ријечима: “на којој се налази једна
од непокретности која је уписана у фискални регистар непокретности”.
Члан 4.
У члану 11. став 3. брише се.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.05/020-422/12
9. марта 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Зоран Тегелтија, с.р.
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