
На основу члана 8. Закона о боравишној такси („Служебни гласник Републике 
Српске“, број 78/11) и члана 33. Статута Општине Вишеград („Службени гласник 
општине Вишеград“, број 10/08-Пречишћени текст, 3/11, 5/12 и 14/13), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној дана 25.02.2014. године, д о н о с и   
 
 

О Д Л У К У 
о oдређивању висине боравишне таксе 

 
Члан 1. 

Овом одлуком одређује се висина боравишне таксе која се плаћа по сваком 
оствареном ноћењу у угоститељском објекту за смјештај на подручју општине 
Вишеград. 
 

Члан 2. 
Висина боравишне таксе износи 1,50 КМ по особи. 
Страни држављани плаћају боравишну таксу под истим условима и у истом износу 
као и домаћи држављани. 
 

Члан 3. 
Наплату боравишне таксе врше угоститељи који пружају услуге смјештаја (даваоци 
услуга) истовремено са наплатом услуге смјештаја у складу са Законом о боравишној 
такси („Служени гласник Републике Српске“, број 78/11). 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној таски 
(„Службени гласник општине Вишеград“, број 2/06 и 4/06). 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
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На основу члана 10. став (4) и члана 11. став (5) и (6) Закона о боравишној такси 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 78/11 и 106/15) и члана 35. Статута 
општине Вишеград („Службени гласник општине Вишеград“, број 6/14), Скупштина 
општине Вишеград на сједници одржаној 31.3.2016. године, д о н о с и   
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допунaма Одлуке о oдређивању висине боравишне таксе 

 
Члан 1. 

У Одлуци о oдређивању висине боравишне таксе („Службени гласник општине 
Вишеград“, број 2/14) послије члана 2. додају се нови чланови 2а., 2б. и 2в. који 
гласе: 
 

„Члан 2а. 
„Угоститељ који пружа услугу смјештаја у угоститељском објекту врсте сеоско 
домаћинство, односно домаћи или страни држављанин који користи услугу ноћења у 
угоститељском објекту за смјештај врсте сеоско домаћинство није обвезник уплате 
боравишне таксе.“ 
 

Члан 2б. 
Изузетно, угоститељи који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и 
соби за изнајмљивање плаћају годишњи паушални износ боравишне таксе за сваки 
кревет (лежај) у угоститељском објекту, односно објекту у којем се пружају услуге 
смјештаја, у висини од 20,00 КМ.“ 
 

Члан 2в. 
„Средства боравишне таксе распоређиваће се на рачун посебних намјена, а 
цјелокупни износ расподијељених средстава боравишне таксе која су уплаћена на 
рачун посебних намјена ставиће се на располагање Туристичкој организацији 
општине Вишеград.“. 
 

Члан 2. 
У члану 3. послије ријечи „Службени гласник Републике Српске“, број 78/11“ додају 
се ријечи „и 106/15“.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Вишеград“. 
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