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        Р Е П У Б Л И К А   С Р  П С К А  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК    

    

Број: 01-022-2/21 

Дана: 29.01.2021. године   

                                                                                                                                                    
 
            На основу члана  4. став 3. Закона о порезу на непокретности („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 91/15) и члана 37. Статута општине Хан Пијесак  („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“, број 10/17), Скупштина општине Хан Пијесак, на 

сједници одржаној дана 29.01.2021. године  , донијела је  

  

 

O Д Л У К У 

О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

           Висина вриједности непокретности на територији Општине Хан Пијесак утврђује 

се по зонама које су дефинисане Одлуком о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Хан Пијесак“ број 24/18). 

 

Члан 2. 

  Висина вриједности непокретности које се налазе на територијама Општине Хан 

Пијесак, а нису у зонама које су дефинисане Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник општине Хан Пијесак“ број 24/18) 

утврђују  се као вриједност непокретности на подручју  остало грађевинско земљиште. 

 

Члан 3. 

У оквиру подручја  осталог грађевинског земљишта утврђују се четири  

ванградске зоне,које обухватају насељена мјеста како слиједи:  

Ванградска зона 1- обухвата:  

Подручје мјеста: Берковина, дијела Хан Пијесак, Јапага, Краљево поље, Крам,           

Кусаче, Караула, Мироња,Мркаљи, Плане, Ријеке и Трешњевац. 

Ванградска зона 2-обухвата: 

Подручје мјеста: дијела Хан Пијесак, Чађавица, Хан Ханић, Хан Поглед, Пјеновац и 

Поджепље. 

Ванградска зона 3–обухвата: 

Подручје мјеста: дијела Хан Пијесак, Брестоваче, Џимрије, Гођење, Јеловци, Криваче, 

Мало Поље, Мрков, Нерићи, Невачка, Стрмница, Врабачка и Стоборани. 

Ванградска зона 4- обухвата: 

Подручје мјеста: дијела Хан Пијесак, непознато мјесто у општини  Хан Пијесак, 

Брложник, Горње Бабине, Капе, Равањско, Речице, Штрбовина, Жеравице, Рубинићи и 

Подкозловача. 

 

Члан 4. 

Висина вриједности непокретности утврђује се на дан 31.12.2020.године. 
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Члан 5. 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска 

зона 1, а како слиједи: 

 

а) вриједност грађевинског земљишта.............................................. 8,00КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта........................................3,50КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта......................................................4,15КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта............................................4,00 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта...................................................... .2,00КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН...................................864,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА.....................................756,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ..1.080,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ.....345,60КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ........... 864,00КМ/м2 

 

Члан 6. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска 

зона 2, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта.............................................  6,67КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта........................................2,66КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта.......................................................3,46КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта............................................ 3,33 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта......................................................   1,67КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН....................................828,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА......................................724,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ...1.035,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ......331,20КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ............ 828,00КМ/м2 

 

Члан 7. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска 

зона 3, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта............................................5,54КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта......................................2,29КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта....................................................2,97КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта..........................................2,77 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта......................................................1,39КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.................................720,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА...................................693,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ...990,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...316,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.........792,00,КМ/м2 

 

Члан 8. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска 

зона 4, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта............................................ 4,16КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта......................................1,73КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта....................................................2,24КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта..........................................2,08 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта..................................................... 1,04КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.................................720,00КМ/м2 
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е) вриједност грађевинског објект-КУЋА..................................630,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ..900,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ..288,00КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.........720,00КМ/м2 

 

Члан 9. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска 

зона 5, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта......................................... 3,60КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта...................................1,35КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта..................................................1,76КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта...........................................1,80 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта...................................................... 0,90КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН..................................720,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА...................................630,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ...900,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...288,00КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ..........720,00КМ/м2 

 

Члан 10. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју градска 

зона 6, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта...............................................3,75КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта........................................1,40КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта.......................................................1,82КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта............................................1,87 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта....................................................... 0,94КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН...................................720,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА.....................................630,00КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ.....900,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ.....288,00КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ............720,00КМ/м2 

 

Члан 11. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју осталог градска 

Земљишта ван зоне , а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта.............................................2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта.......................................0,74КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта.....................................................0,94КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта............................................1,13КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта...................................................... 0,57КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН..................................612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА...................................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ...765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...244,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ..........612,00КМ/м2 

 

Члан 12. 

 Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју ванградска 

зона 1, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта............................................... 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта.........................................1,76КМ/м2 
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в) вриједност шумског земљишта.......................................................2,23КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта......................................... ...2,70 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта.................................................. ......0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН....................................612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА......................................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ......765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ......244,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ.............612,00КМ/м2 

 

Члан 13 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју ванградска 

зона 2, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта....................................................... 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта.....................................1,47КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта....................................................1,85КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта.........................................2,25 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта....................................................  0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.................................612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА...................................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ...765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ...244,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ..........612,00КМ/м2 

 

 Члан 14. 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју ванградска 

зона 3, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта............................................ 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта......................................1,47КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта.....................................................1,85КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта...........................................2,25 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта.......................................................0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН..................................612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА....................................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ....765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ....244,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ...........612,00КМ/м2 

 

Члан15. 

Утврђује се вриједност непокретности у дефинисаном подручју ванградска 

зона 4 и непознато мјесто у општини Хан Пијесак, а како слиједи: 

а) вриједност грађевинског земљишта.............................................. 2,25КМ/м2 

б) вриједност пољопривредног земљишта........................................0,74КМ/м2 

в) вриједност шумског земљишта......................................................1,85КМ/м2 

г) вриједност индустријског земљишта............................................2,25 КМ/м2 

д) вриједност осталог земљишта......................................................  0,56КМ/м2 

ђ) вриједност грађевинског објекта-СТАН.................................. 612,00КМ/м2 

е) вриједност грађевинског објект-КУЋА....................................535,50КМ/м2 

ж) вриједност грађевинског објекта-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ....765,00КМ/м2 

з) вриједност грађевинског објекта-ИНДУСТРИЈ..ОБЈЕКТИ... 244,80КМ/м2 

и) вриједност грађевинског објекта-ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ...........612,00КМ/м2 
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Члан 16. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Хан Пијесак“, а примјењиваће се од 01.01.2021. године до 

31.12.2021. године. 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

____________________________________ 

                 ( Кристина Стојановић ) 

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:     

1. Преској управи, 

2. Начелнику општине,  

3. Предсједнику скупштине,    

4. Одјељењу за прив., фин. и друш.  дјел.,   

5. ССС за урбанизам и грађење,                                       

6. Секретару скупштине 

7. На оглас,  

8. Архиви.   

 


