На основу члана 8. став 2 Закона о боравишној такси (“Службени гласник Републике
Српске'', бр. 78/11 и 106/15) и чл. 35. и 72. Статута општине Градишка (“Службени гласник
општине Градишка, број 3/14), Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана,
16.02.2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о боравишној такси
Члан 1.
Овом одлуком уређује се: обавеза плаћања боравишне таксе, обвезници плаћања и
уплате боравишне таксе, као и остала питања у вези са боравишном таксом.
Члан 2.
Боравишна такса је накнада за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке
инфраструктуре супра-структуре на подручју јединице локалне самоуправе или у
туристичком мјесту, а коју плаћа домаћи или страни држављанин који се изван свог мјеста
пребивалишта користи услугама ноћења у угоститељским објектима за смјештај.
Члан 3.
Угоститељ је привредно друштво, предузетник или физичко лице које обавља
угоститељску дјелатност.
Члан 4.
Угоститељски објекти за смјештај су објекти у којима се пружају услуге смјештаја,
исхране и пића или само услуге смјештаја, као што су: хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа за одмор, апартман,
собе за изнајмљивање, сеоско домаћинство и други објекти за пружање услуга смјештаја.
Члан 5 .
(1) Домаћи или страни држављанин који користи услугу ноћења у угоститељском
објекту за смјештај евидентира се у књигу гостију и плаћа боравишну таксу по сваком
оствареном ноћењу у угоститељском објекту за смјештај.
(2) 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 6.
Боравишну таксу не плаћају:
- дјеца до 12 година старости,
- лица упућена на бањско и климатско лијечење, односно специјализовану
рехабилитацију од стране надлежне љекарске комисије,
- особе са инвалидитетом, од најмање 70 %, војни инвалиди од прве до пете категорије,
односно цивилни инвалиди рата од прве до пете категорије, као и један пратилац наведених
особа,
- дјеца и омладина са сметњама у развоју која су потпуно или дјелимично зависна од
помоћи и његе другог лица, као и пунољетна лица са инвалидитетом која су потпуно или
дјелимично зависна од помоћи и његе другог лица, те лица у пратњи наведених лица,
- ученици, студенти и њихови пратиоци који организовано бораве у угоститељском
објекту за смјештај ради извођења школе у природи, екскурзија, спортско-рекреативних и
других активности, републичких и регионалних такмичења у знању и вјештинама и обавезне
наставе по програму надлежног министарства и плану и програму високошколске установе,

- страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени
плаћања боравишне таксе,
- сезонски радници,
- ученици основних и средњих школа и студенти који немају пребивалиште у општини
или граду у којем се школују и
- особе које долазе у бањске и климатске центре индивидуално или путем туристичких
агенција у сврху лијечења.
Члан 7.
Боравишну таксу умањену за 50 % плаћају:
- лица од 13 до 18 година старости,
- лица која непрекидно бораве у објекту за смјештај дуже од 30 дана и
- лица која се баве научно-истраживачким радом који доприноси туристичком развоју.
Члан 8.
(1) Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за
смјештај у износу од 1,50 КМ.
(2) Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног.
Члан 9.
(1) Средства прикупљена по основу боравишне таксе уплаћују се на рачун јавних
прихода Републике Српске.
(2) Обвезник уплате боравишне таксе је угоститељ који пружа услугу смјештаја.
(3) Изузетно, од члана 5. став 1 ове одлуке, угоститељ који пружа 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.
(4) Паушални износ боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја у
кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање износи 15,00 КМ.
(5) Број кревета (лежаја) код угоститеља из става 3. овог члана утврђује се на основу
података из Пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе достављеном
надлежном органу Пореске управе Републике Српске.
Члан 10.
(1) Наплату боравишне таксе врше угоститељи који пружају услуге смјештаја из члана
5. ове одлуке (у даљем тексту: давалац услуга).
(2) Давалац услуга наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге
смјештаја.
(3) Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати
износ ненаплаћене боравишне таксе.
(4) Изузетно од става 1. овог члана, давалац услуга у угоститељском објекту врсте
сеоско домаћинство не врши наплату боравишне таксе.
Члан 11.
(1)Давалац услуга је дужан да надлежном органу Пореске управе Републике Српске до
15. у мјесецу за претходни мјесец достави пријаву о броју корисника услуга смјештаја и
износу наплаћене боравишне таксе.
(2) Податке из става 1. овог члана давалац услуга доставља на посебној пријави.
Члан 12.
(1) Прикупљена средства од наплаћене боравишне таксе давалац услуга уплаћује у
року од пет дана по истеку мјесеца на рачун јавних прихода Републике Српске.
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(2) Изузетно од става 1. овог члана, давалац услуга која наплату боравишне таксе
обавља с наплатом услуге пружене на основу уговора са путничком (туристичком) агенцијом,
износ боравишне таксе уплаћује три дана након наплате рачуна за пружену услугу, а
најкасније у року од 60 дана од посљедњег дана боравка особе у његовом смјештајном
објекту.
Члан 13.
(1) Послове евиденције, обрачуна и инспекцијске контроле наплате и уплате
боравишне таксе обавља Пореска управа Републике Српске.
(2) Инспекцијски надзор у погледу евидентирања броја гостију у угоститељским
објектима за смјештај врши Републичка управа за инспекцијске послове путем републичких,
односно општинских инспектора.
Члан 14 .
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Градишка” Градишка.

Број:01-022-51/17
Датум:16.02.2017.године
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић

3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о боравишној такси садржана је у члану 8. став 2.
Закона о боравишној такси (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 38/11 и
106/15) и чл. 35. и 72. Статута општине Градишка (''Службени гласник општине
Градишка'', број 37/14) којим је регулисано које акте дoноси Скупштина општине.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

Разлози за доношење Одлуке о боравишној такси је усклађивање подзаконских аката
са позитиво-правним прописима. Члан 8. Закона о боравишној такси прописује
распон у ком се може утврдити износ боравишне таксе и обавезу јединице локалне
самоуправе да уз претходно прибављено мишљење Привредне коморе Републике
Српске одреди износ у складу са утврђеним распоном.
Привредна комора Републике Српске, својим актом број: 04-08-24-2/16 од 07.02.2017.
године дала је позитивно мишљење на предложену висину боравишне таксе од 1,50
КМ, као и на висину паушалног износа боравишне таксе за угоститеље који пружају
услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање у висини од
15,00 КМ.

ПРИЈЕДЛОГ

Предлаже се Скупштини општине да Одлуку о боравишној такси усвоји у
предложеном тексту.
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