На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске, број
97/16), члана 4. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“ , број
91/15) и члана
35. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац, број 3/14) ,
Скупштина општине Шамац на III редовној сједници одржаној дана 29.12.2016. године, донијела је:

ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности на територији општине
Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2017. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина вриједности непокретности на подручју општине Шамац по зонама на
дан 29.12.2016. године, која ће бити кориштена у сврху утврђивања пореза на непокретности у 2017.
години.
Члан 2.
Непокретност у смислу члана 2. Став 1. Тачка 4. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник
Републике Српске“ , број 91/15) и ове одлуке, представља земљиште са свим оним што је трајно спојено
с њим или што је изграђено на површини земљишта, изнад или испод земљишта и подразумијева:
1) земљиште (грађевинско, пољоприврено, шумско, индустријско и остало) и
2) грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, индустријски и остали објекти).
Члан 3.
За утврђивање вриједности непокретности из члана 2. ове одлуке, непокретности на територији
општине Шамац дијеле се на зоне и то:
- четири градске зоне ( III, IV, V и VI зона) и
- двије ванградске (зона I и зона II)
- и остало грађевинско земљиште
Територијални обухват сваке градске и ванградске зоне из става 1. Ове одлуке се темељи на
зонама утврђеним Одлуком Скупштине општине Шамац.
Члан 4.
Висина вриједности непокретности се утврђује на дан 29.12.2016. године.
Члан 5.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска зона III, а како слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................27,00 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................2,25 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................2,25 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта.................................................................................17,10 КМ/ m²

д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 5,40 КМ/ m²
ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................810,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................765,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................1080,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................513,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................810,00 КМ/ m²
Члан 6.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска зона IV, а како слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................19,80 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................2,25 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................2,25 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта.................................................................................17,10 КМ/ m²
д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 5,40 КМ/ m²
ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................765,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................720,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................990,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................468,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................765,00 КМ/ m²

Члан 7.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска зона V, а како слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................14,40 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................2,25 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................2,25 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта.................................................................................10,80 КМ/ m²
д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 4,50 КМ/ m²
ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................720,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................675,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................900,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................450,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................720,00 КМ/ m²
Члан 8.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска зона VI, а како слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................9,90 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................2,25 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................2,25 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта.................................................................................7,20 КМ/ m²
д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 4,50 КМ/ m²
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ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................675,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................630,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................855,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................450,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................675,00 КМ/ m²
Члан 9.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју осталог грађевинског
земљишта, а како слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................4,00 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................1,20 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................2,00 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта.................................................................................2,80 КМ/ m²
д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 0,92КМ/ m²
ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................560,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................560,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................640,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................320,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................480,00 КМ/ m²
Члан 10.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју ванградска зона I, а како
слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................6,40 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................1,20 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................1,60 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта.................................................................................3,60 КМ/ m²
д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 1,00КМ/ m²
ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................560,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................544,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................672,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................376,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................520,00 КМ/ m²
Члан 11.
Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју ванградска зона II, а како
слиједи:
а) вриједност грађевинског земљишта.................................................................................5,60 КМ/m²
б) вриједност пољопривредног земљишта...........................................................................1,20 КМ/ m²
в) вриједност шумског земљишта.........................................................................................1,60 КМ/ m²
г) вриједност идустријског земљишта................................................................................. 3,20 КМ/ m²
д) вриједност осталог земљишта.......................................................................................... 1,00КМ/ m²
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ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.......................................................................536,00 КМ/ m²
е) вриједност грађевинског објекта-КУЋА......................................................................520,00 КМ/ m²
ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......................................656,00 КМ/ m²
з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ.............................360,00 КМ/ m²
и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............................................520,00 КМ/ m2

Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу (8) осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“ .

Број: 07-022- /16
Датум: 29.12.2016.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ђуро Ивановић

Достављено:
1. Начелник Општине
2. Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне дјелатности
3. Пореска управа –ПЦ Бијељина,
ПЈ Шамац
4. Одјељење за финансије
5. За „Службени гласник Општине Шамац“
6. Огласна плоча
7. Архива
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