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Датум: 05.03.2019.године

Остало

Донатори

12 000,00

Пословна
заједница

опремање
спортске
дворане

Финансирање
из буџета ЈЛС

Јавна
предузећа

Укупни
издаци (до
завршетка
пројекта)

Држава

Укупни
исходи

Ентитет

Пројекат /
мјера
(вријеме
трајања)
Санирање
и набавка
опреме за
Спортску
дворану

Кредит

Финансирање из осталих
извора
Структура осталих извора

x

Број: 01-022-2/19
Датум: 28.02. 2019.године

x

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.

_________________________________________________________________________________
На основу чланова 3., 8. и 10. Закона о
боравишној
такси
(„Службени
гласник
Републике Српске, број: 78/11 и 106/15), члана
39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
37. Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17),
Скупштина општине Кнежево, на сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о висини боравишне таксе на подручју
општине Кнежево за 2019.годину
I
Овим Одлуком утврђује се висина
боравишне таксе на подручју општине Кнежево

за 2019.годину, обавезник уплате боравишне
таксе и начин уплате.

II
Висина боравишне таксе на подручју
општине Кнежево износи 1 КМ по сваком
оставареном ноћењу.
III
Изузетно од тачке I ове
Oдлуке,
угоститељи који пружају услуге смјештаја у
кући за одмор, апартману и соби за
изнајмљивање плаћају годишњи паушални
износ боравишне таксе у износу од 15 КМ за
сваки кревет (лежај),који се користи за пружање
услуга смјештајана годишњем нивоу.
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IV
Обавезник
уплате
боравишне
таксе
Туристичкој организацији општине је:
1. домаћи или страни држављанин који
користи услугу ноћења у угоститељском
објекту за смјештај;
2. угоститељ који пружа услугу ноћења у
смјештајном објекту у којем се обавља
угоститељска дјелатност;
3. путничка агенција
–
организатор
путовања, која плаћа дневну боравишну
таксу по сваком групном доласку
туриста у туристичко мјесто без ноћења.
V
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају:
1) лица од 13 до 18 година старости,
2) лица која непрекидно бораве у
објекту за смјештај дуже од 30
дана и
3) лица која се баве научноистраживачким
радом
који
доприноси туристичком развоју.
VI
Плаћања боравишне таксе на подручју
општине ослобођена су лица у складу са чланом
5. Закона о боравишној такси.
VII
Обрачун и наплата боравишне таксе ће се
вршити у складу са чланом 16. Закона о
боравишној
такси
(„Службени
гласник
Републике Српске“, бројеви: 78/11 и 106/15).
VIII
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.

Датум: 05.03.2019.године

Број: 01-022-3/19
Датум: 28.02. 2019.године
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_________________________________________________

На основу члана 7. Закона о комуналним
таксама
(''Службени
гласник
Републике
Српске'', број: 4/12) и члана 37. став 2. тачка 2.
Статута општине Кнежево (''Службени гласник
општине Кнежево'', број: 8/17 и 19/17),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној дана 28.02.2019. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
о комуналним таксама
I
Одлуком о комуналним таксама (у даљем
тексту: Одлука), прописује се врста, висина,
рокови, начин плаћања и ослобађања од
плаћања комуналне таксе на подручју општине
Кнежево.
II
1) Комуналне таксе су приход буџета
општине Кнежево.
2) Средства
од
комуналних
такса,
користиће се за одржавање објеката и уређаја
заједничке комуналне потрошње на подручју
општине Кнежево у складу са програмом који
доноси Скупштина општине Кнежево.
III
1) Комуналне таксе на подручју општине
Кнежево могу се утврдити за:
 Коришћење простора на јавним
површинама, осим у сврху продаје
штампе, књига и других публикација;
 Приређивање музичког програма у
угоститељским објектима и масовним
скуповима, осим музике која се
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