
Члан 79.

(1) Нов ча ном ка зном од 400 КМ до 1.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај пред у зет ник или дру го фи зич ко ли це ако
про из во ди екс пло зив не ма те ри је, a дру го фи зич ко ли це ако
екс пло зив не ма те ри је на би ло ко ји на чин ста вља у про мет
(члан 12. став 3).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на из ри че се за -
штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.

Члан 80.

(1) Нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај фи зич ко ли це ако:

а) по сје ду је екс пло зив не ма те ри је за ко је не ма одо бре -
ње за на бав ку или ако но си или пре во зи пи ро тех нич ке про -
из во де за за ба ву кла се II, чи је екс пло зив но пу ње ње ни је ве -
ће од два ки ло гра ма, за ко је не по сје ду је ра чун о ку пље ној
ро би из дат од овла шће ног про дај ног објек та за про мет пи -
ро тех нич ких про из во да (члан 21. ст. 1. и 8),

б) екс пло зив не ма те ри је упо три је би у свр ху ко ја ни је
од ре ђе на рје ше њем ко јим му је одо бре на на бав ка екс пло -
зив них ма те ри ја или ако не пре ду зме на ло же не без бјед но -
сне мје ре или дру ге мје ре (члан 24. ст. 2. и 3),

в) на кон за вр ше них ра до ва, пре о ста лу ко ли чи ну
експло зив не ма те ри је не вра ти при вред ном дру штву, дру -
гом прав ном ли цу или пред у зет ни ку од ко јег је на ба вило
или је струч но ли це не уни шти или ако о то ме не оба ви је -
сти над ле жну ор га ни за ци о ну је ди ни цу Ми ни стар ства ко ја
му је из да ла одо бре ње за на бав ку екс пло зив не ма те ри је
(члан 25. став 4),

г) про да је, упо тре бља ва или др жи пи ро тех нич ке про -
изво де за за ба ву су прот но чла ну 29. ст. 2, 3, 8. и 9. овог за -
ко на,

д) на ба вље не екс пло зив не ма те ри је не чу ва бри жљи во
или се при ли ком њи хо ве упо тре бе, чу ва ња и смје шта ја не
при др жа ва упут ства про из во ђа ча (члан 36),

ђ) екс пло зив не ма те ри је у про пи са ном ро ку не при ја ви
над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци Ми ни стар ства или
ако те ма те ри је упо три је би про тив но за бра ни (члан 37. ст.
1. и 2),

е) оба вља по сло ве не по сред не упо тре бе екс пло зив них
ма те ри ја су прот но од ред ба ма чла на 38. ст. 1. и 2. овог за ко -
на, 

ж) не по сту пи пре ма од ред ба ма чла на 39. овог за ко на,

з) кљу че ве од про сто ри ја у ко ји ма су смје ште не
експло зив не ма те ри је по вје ри ли цу ко је се не бри не о смје -
шта ју и из да ва њу тих ма те ри ја (члан 46. став 3),

и) се ба ви тр го вин ским про ме том за па љи вим теч но сти -
ма и га со ви ма су прот но од ред би чла на 59. овог за ко на и

ј) по стро је ња или уре ђа је из чла на 64. став 1. овог за -
ко на упо тре бља ва без одо бре ња или ако их упо тре бља ва и
упр кос за бра ни по од ред би чла на 73. став 1. тач ка е) овог
за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. т. а), г) и ж) овог чла на изри -
че се за штит на мје ра од у зи ма ња екс пло зив них ма те ри ја.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 81.

До до но ше ња под за кон ских ака та про пи са них чла ном
75. овог за ко на при мје њи ва ће се под за кон ски ак ти до не се -
ни на осно ву За ко на о про ме ту екс пло зив них ма те ри ја и за -
па љи вих теч но сти и га со ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, бр. 16/96, 110/03, 67/05 и 1/08), ако ни су у су прот -
но сти са овим за ко ном.

Члан 82.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о про ме ту екс пло зив них ма те ри ја и за па љи вих теч но сти и
га со ва (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, 6p. 19/96,
110/03, 67/05 и 1/08).

Члан 83.

При вред на дру штва, дру га прав на ли ца и пред у зет ни ци
мо гу, до ис те ка за ли ха, ста вља ти у про мет у Ре пу бли ци
Срп ској пи ро тех нич ке про из во де озна че не у скла ду са

одред ба ма за ко на ко ји је ва жио до да на сту па ња на сна гу
овог за ко на.

Члан 84.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, осим
одре да ба из чла на 16. ст. 5, 6. и 7., чи ја при мје на по чи ње
да ном при је ма Бо сне и Хер це го ви не у Европ ску уни ју.

Број: 01-1183/11 Предсједник
15. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О БО РА ВИ ШНОЈ ТАК СИ

Про гла ша вам За кон о бо ра ви шној так си, ко ји је На род -
на скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сјед-
ници, одржаној 15. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 26.
ју ла 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о бо -
ра ви шној так си ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес
ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1881/11 Предсједник
27. јула 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А  КО Н

О БО РА ВИ ШНОЈ ТАК СИ

Члан 1.

Овим за ко ном уре ђу ју се: оба ве за пла ћа ња бо ра ви шне
так се, на чин утвр ђи ва ња ви си не бо ра ви шне так се, об ве -
зни ци пла ћа ња и упла те бо ра ви шне так се, на чин рас по ре -
ђи ва ња и коришће ња фи нан сиј ских сред ста ва при ку пље -
них на осно ву упла те бо ра ви шне так се, на чин кон тро ле
упла те бо ра ви шне так се, као и оста ла пи та ња у ве зи са бо -
ра ви шном так сом.

Члан 2.

Пој мо ви ко ји се ко ри сте у овом за ко ну има ју сље де ће
зна че ње:

а) бо ра ви шна так са је на кна да за коришће ње ко му нал -
не, са о бра ћај не и ту ри стич ке ин фра струк ту ре и су пра -
струк ту ре на под руч ју је ди ни це ло кал не са мо у пра ве или у
ту ри стич ком мје сту, а ко ју пла ћа до ма ћи или стра ни др жа -
вља нин ко ји се из ван свог мје ста пре би ва ли шта ко ри сти
услу га ма но ће ња у уго сти тељ ским објек ти ма за смје штај,

б) уго сти тељ је при вред но дру штво, пред у зет ник или
фи зич ко ли це ко је оба вља уго сти тељ ску дjелатн ост,

в) уго сти тељ ски објек ти за смје штај су објек ти у ко ји -
ма се пру жа ју услу ге смје шта ја, ис хра не и пи ћа и дру ге
уоби ча је не услу ге у уго сти тељ ству или са мо услу ге смје -
шта ја, као што су: хо тел и под вр сте хо те ла, мо тел, ту ри -
стич ко на се ље, камп, пан си он, хо стел, пре но ћи ште, од ма -
ра ли ште, ку ћа за од мор, апарт ман, со бе за из најм љи ва ње,
се о ско до ма ћин ство и дру ги објек ти за пру жа ње услу га
смје шта ја,

г) ту ри стич ке ор га ни за ци је гра до ва или оп шти на су
јав не уста но ве осно ва не на ни воу је ди ни це ло кал не са мо у -
пра ве за ду же не за про мо ци ју ту ри зма оп шти не или гра да,

д) ме ђу оп штин ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја је јав на
уста но ва осно ва на на осно ву спо ра зу ма над ле жних ор га на
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, за под руч је три или ви ше је -
ди ни ца ло кал не са мо у пра ве ко је су ге о граф ски и ре ги о нал -
но по ве за не,

ђ) Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ре пу бли ке Срп ске је ре пу -
блич ка јав на уста но ва за ду же на за про мо ци ју ту ри зма Ре -
пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: ТОРС) и
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е) ту ри стич ко мје сто је ор га ни за ци о на и функ ци о нал на
цје ли на са фор ми ра ном ту ри стич ком по ну дом, при род ним
ври јед но сти ма, кул тур ним до бри ма и дру гим зна ме ни то -
сти ма зна чај ним за ту ри зам, ко му нал ном, са о бра ћај ном и
ту ри стич ком ин фра струк ту ром и дру гим са др жа ји ма за
смје штај и бо ра вак ту ри ста на про сто ру је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве (оп шти на или град).

Члан 3.

(1) До ма ћи или стра ни др жа вља нин ко ји ко ри сти услу -
гу но ће ња у уго сти тељ ском објек ту за смје штај пла ћа бо -
ра ви шну так су по сва ком оства ре ном но ће њу у уго сти тељ -
ском објек ту за смје штај. 

(2) Ли ца из ста ва 1. овог чла на пла ћа ју бо ра ви шну так -
су уго сти те љу с ко јим су уго во ри ли пру жа ње услу ге смје -
шта ја. 

(3) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, бо ра ви шну так су
не пла ћа ју до ма ћи или стра ни др жа вља ни ко ји ко ри сте
услу гу но ће ња у уго сти тељ ском објек ту вр сте се о ско до ма -
ћин ство.

Члан 4.

(1) Стра ни др жа вља ни пла ћа ју бо ра ви шну так су под
истим усло ви ма и у истом из но су као и до ма ћи др жа вља ни.

(2) Бо ра ви шна так са је при ход ту ри стич ких ор га ни за -
ци ја гра до ва или оп шти на, од но сно ме ђу оп штин ске ту ри -
стич ке ор га ни за ци је, уко ли ко је осно ва на, и ТОРС.

Члан 5.

Бо ра ви шну так су не пла ћа ју:

а) дје ца до 12 го ди на ста ро сти, 

б) ли ца упу ће на на бањ ско и кли мат ско ли је че ње, од но -
сно спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју од стра не над ле жне
ље кар ске ко ми си је,

в) oсобе са ин ва ли ди те том са тје ле сним оште ће њем од
нај ма ње 70%, вој ни ин ва ли ди од пр ве до пе те ка те го ри је,
од но сно ци вил ни ин ва ли ди ра та од пр ве до пе те ка те го ри -
је, као и је дан пра ти лац на ве де них осо ба, 

г) сли је па ли ца, те ли ца обо ље ла од: дис тро фи је и срод -
них ми шић них и не у ро ми шић них обо ље ња, па ра пле ги је и
ква дри пле ги је, це ре брал не и дје чи је па ра ли зе и мул ти -
плекс скле ро зе, осо бе оме те не у раз во ју, као и је дан пра ти -
лац на ве де них осо ба,

д) уче ни ци и сту ден ти ко ји ор га ни зо ва но бо ра ве у уго -
сти тељ ском објек ту за смје штај ра ди из во ђе ња спорт ско-
ре кре а тив них и дру гих ак тив но сти по про гра му ми ни стар -
ства над ле жног за по сло ве про свје те, сту ден ти ко ји ор га -
ни зо ва но бо ра ве у уго сти тељ ском објек ту за смје штај ра ди
из во ђе ња оба ве зне на ста ве у скла ду са на став ним пла ном
обра зов не уста но ве, као и уче сни ци ре пу блич ких и ре ги о -
нал них так ми че ња у зна њу и вје шти на ма,

ђ) стра ни др жа вља ни ко ји су по ме ђу на род ним кон вен -
ци ја ма и спо ра зу ми ма осло бо ђе ни пла ћа ња бо ра ви шне
так се,

е) се зон ски рад ни ци и

ж) сту ден ти и ђа ци ко ји не ма ју пре би ва ли ште у оп шти -
ни или гра ду у ко јем се шко лу ју.

Члан 6.

Бо ра ви шну так су ума ње ну за 50% пла ћа ју:

а) ли ца од 13 до 18 го ди на ста ро сти, 

б) уче сни ци школ ских екс кур зи ја ко је ор га ни зу ју
школ ске уста но ве (основ ног, сред њег и ви со ког обра зо -
вањa),

в) ли ца ко ја не пре кид но бо ра ве у објек ту за смје штај
ду же од 30 да на и

г) ли ца ко ја се ба ве на уч но-ис тра жи вач ким ра дом ко ји
до при но си ту ри стич ком раз во ју.

Члан 7.

Ли ца из чл. 5. и 6. овог за ко на оства ру ју пра во из на ве -
де них чла но ва ако под не су до каз да су ис пу ње ни усло ви за
не пла ћа ње бо ра ви шне так се или пла ћа ње бо ра ви шне так се
у ума ње ном из но су, и то: лич ну кар ту, пут ну ис пра ву, члан -

ску кар ту, по твр ду шко ле, од но сно обра зов не уста но ве,
упут ни цу ље кар ске ко ми си је и дру ге слич не ис пра ве ко ји ма
се до ка зу је ис пу ње ност усло ва из чл. 5. и 6. овог за ко на.

Члан 8.

(1) Ви си на бо ра ви шне так се се утвр ђу је у ра спо ну од
0,5 КМ до 2 КМ по сва ком оства ре ном но ће њу. 

(2) Ви си ну бо ра ви шне так се, у скла ду са ста вом 1. овог
чла на, од ре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, уз прет ход -
но при ба вље но ми шље ње При вред не ко мо ре Ре пу бли ке
Срп ске.

Члан 9.

(1) Из у зет но од чла на 8. овог за ко на, по окон ча њу по -
ступ ка про гла ша ва ња ту ри стич ких мје ста у скла ду са за ко -
ном ко ји ре гу ли ше област ту ри зма, ви си на бо ра ви шне так -
се утвр ђу је се у за ви сно сти од раз вр ста ва ња је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве као ту ри стич ког мје ста, та ко да се ви си -
на бо ра ви шне так се код уго сти те ља ко ји пру жа услу ге
смје шта ја у ту ри стич ком мје сту утвр ђу је у ра спо ну од 2,5
КМ до 3 КМ по сва ком оства ре ном но ће њу. 

(2) Ви си ну бо ра ви шне так се из ста ва 1. овог чла на, од -
ре ђу је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, уз прет ход но при ба -
вље но ми шље ње При вред не ко мо ре Ре пу бли ке Срп ске. 

Члан 10.

(1) Сред ства при ку пље на по осно ву бо ра ви шне так се
упла ћу ју се на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Об ве зник упла те бо ра ви шне так се је уго сти тељ ко -
ји пру жа услу гу смје шта ја из чла на 3. овог за ко на.

(3) Из у зет но од ста ва 2. овог чла на, уго сти тељ ко ји
пру жа услу гу смје шта ја у уго сти тељ ском објек ту вр сте се -
о ско до ма ћин ство ни је об ве зник упла те бо ра ви шне так се.

Члан 11.

(1) Сред ства при ку пље на по осно ву бо ра ви шне так се
рас по ре ђу ју се та ко што: 

а) 80% сред ста ва при па да ту ри стич кој ор га ни за ци ји
гра да или оп шти не и

б) 20% сред ста ва при па да ТОРС-у.

(2) Уко ли ко ни је осно ва на ту ри стич ка ор га ни за ци ја
гра да или оп шти не, сва сред ства при ку пље на по осно ву
на пла те бо ра ви шне так се од об ве зни ка так се са под руч ја
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у ко ји ма ни је осно ва на ту ри -
стич ка ор га ни за ци ја гра да или оп шти не рас по ре ђу ју се на
ра чун ТОРС-а. 

(3) Уко ли ко је осно ва на ме ђу оп штин ска ту ри стич ка ор -
га ни за ци ја, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област ту -
ри зма, мак си мал но 20% сред ста ва бо ра ви шне так се при ку -
пље не на те ри то ри ји је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за ко је
је осно ва на ме ђу оп штин ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја при -
па да ју тој ор га ни за ци ји, о че му спо ра зум но од лу чу ју осни -
ва чи ме ђу оп штин ске ту ри стич ке ор га ни за ци је. 

Члан 12.

(1) Сред ства при ку пље на по осно ву бо ра ви шне так се,
ис кљу чи во се ко ри сте за: 

а) обез бје ђи ва ње про мо тив ног, од но сно ин фор ма тив -
но-про па ганд ног ма те ри ја ла ко јим се про мо ви шу ту ри -
стич ке ври јед но сти и кул тур но на сље ђе је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве, од но сно Ре пу бли ке Срп ске,

б) обез бје ђи ва ње и по ста вља ње ту ри стич ке сиг на ли за -
ци је и

в) ре а ли за ци ју оста лих про грам ских ак тив но сти ту ри -
стич ких ор га ни за ци ја на про мо ци ји и уна пре ђе њу ту ри зма
Ре пу бли ке Срп ске и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у скла ду
са за ко ном ко ји ре гу ли ше област ту ри зма.

(2) Ту ри стич ке ор га ни за ци је из чла на 11. овог за ко на
оба ве зне су сред ства бо ра ви шне так се ко ри сти ти са мо за
свр ху утвр ђе ну ста вом 1. овог чла на.

(3) За бра ње но је сред ства при ку пље на по осно ву бо ра -
ви шне так се ко ри сти ти за фи нан си ра ње тро шко ва ма те ри -
јал ног по сло ва ња ту ри стич ких ор га ни за ци ја из чла на 11.
овог за ко на.
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(4) Ту ри стич ке ор га ни за ци је из чла на 11. овог за ко на
оба ве зне су у го ди шњем из вје шта ју о по сло ва њу ко јег под -
но се осни ва чу/има по себ но ис ка за ти ви си ну сред става
при ку пље них по осно ву бо ра ви шне так се и свр ху тро ше ња
тих сред ста ва у скла ду са ста вом 1. овог чла на.

Члан 13.

(1) На пла ту бо ра ви шне так се вр ше уго сти те љи ко ји
пру жа ју услу ге смје шта ја из чла на 3. овог за ко на (у да љем
тек сту: да ва лац услу га).

(2) Да ва лац услу га на пла ћу је бо ра ви шну так су исто -
вре ме но са на пла том услу ге смје шта ја.

(3) Ако да ва лац услу га не на пла ти бо ра ви шну так су,
ду жан је да на свој те рет упла ти из нос не на пла ће не бо ра -
ви шне так се.

(4) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, да ва лац услу га у
уго сти тељ ском објек ту вр сте се о ско до ма ћин ство не вр ши
на пла ту бо ра ви шне так се.

Члан 14.

(1) Да ва лац услу га је ду жан да у ра чу ну за услу ге смје -
шта ја по себ но ис ка же из нос бо ра ви шне так се, а у слу ча је -
ви ма из чл. 5. и 6. овог за ко на да на ве де основ осло ба ђа ња
од пла ћа ња бо ра ви шне так се, од но сно основ за пла ћа ње
бо ра ви шне так се у ума ње ном из но су.

(2) Да ва лац услу га во ди еви ден ци ју о упла ће ној бо ра -
ви шној так си у по себ ној књи зи.

(3) Ми ни стар фи нан си ја, уз са гла сност ми ни стра тр го -
ви не и ту ри зма (у да љем тек сту: ми ни стар), пра вил ни ком
про пи су је са др жај књи ге из ста ва 2. овог чла на. 

Члан 15.

(1) Да ва лац услу га је ду жан да над ле жном ор га ну По -
ре ске упра ве Ре пу бли ке Срп ске до 15. у мје се цу за прет -
ход ни мје сец до ста ви при ја ву о бро ју ко ри сни ка услу га
смје шта ја и из но су на пла ће не бо ра ви шне так се. 

(2) По дат ке из ста ва 1. овог чла на да ва лац услу га до -
ста вља на по себ ној при ја ви.

(3) Ми ни стар фи нан си ја, уз са гла сност ми ни стра, про -
пи са ће пра вил ни ком об лик и са др жај при ја ве за упла ту бо -
ра ви шне так се из ста ва 2. овог чла на.

Члан 16.

(1) При ку пље на сред ства од на пла ће не бо ра ви шне так -
се да ва лац услу га упла ћу је у ро ку од пет да на по ис те ку
мје се ца на ра чун јав них при хо да Ре пу бли ке Срп ске.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, да ва лац услу га ко -
ја на пла ту бо ра ви шне так се оба вља с на пла том услу ге пру -
же не на осно ву уго во ра са пут нич ком (ту ри стич ком) аген -
ци јом, из нос бо ра ви шне так се упла ћу је три да на на кон на -
пла те ра чу на за пру же ну услу гу, а нај ка сни је у ро ку од 60
да на од по сљед њег да на бо рав ка осо бе у ње го вом смје -
штај ном објек ту.

(3) Ми ни стар пра вил ни ком про пи су је на чин на пла те
бо ра ви шне так се из ста ва 2. ово га чла на.

Члан 17.

(1) Над зор над на мјен ским тро ше њем сред ста ва из чла -
на 11. став 1. тач ка а) оба вља над ле жни ор ган је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве.

(2) Над зор над на мјен ским тро ше њем сред ста ва из чла -
на 11. став 1. тач ка б) овог за ко на, оба вља Ми ни стар ство
тр го ви не и ту ри зма (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

(3) У по ступ ку вр ше ња над зо ра ор га ни из ст. 1. и 2.
овог чла на мо гу зах ти је ва ти из вје шта је, по дат ке, ма те ри ја -
ле, пред ра чу не и дру га оба вје ште ња од ту ри стич ких ор га -
ни за ци ја. 

(4) Ту ри стич ке ор га ни за ци је из чла на 11. овог за ко на
оба ве зне су омо гу ћи ти ор га ни ма из ст. 1. и 2. овог чла на
спро во ђе ње над зо ра, као и до ста ви ти пот пу не и тач не
извје шта је и по дат ке ко ји ма се до ка зу је на мјен ско тро ше -
ње сред ста ва јав них при хо да.

(5) Уко ли ко у по ступ ку над зо ра ор га ни из ст. 1. и 2.
овог чла на утвр де не пра вил но сти у по гле ду тро ше ња сред -
ста ва бо ра ви шне так се, пред у зе ће мје ре у свр ху от кла ња ња
уоче них не пра вил но сти, а на ро чи то:

а) од ре ди ти мје ре ко је се мо ра ју пред у зе ти ра ди от кла -
ња ња утвр ђе них не пра вил но сти и од ре ди ти при мје ре ни
рок за њи хо во от кла ња ње,

б) на ло жи ти по кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го -
вор но сти од го вор них ли ца у ту ри стич кој ор га ни за ци ји и

в) пред у зе ти и дру ге мје ре у скла ду са по себ ним про -
пи си ма.

(6) Вла да Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек сту: Вла да),
уз са гла сност над ле жног од бо ра На род не скуп шти не Ре пу -
бли ке Срп ске, мо же по кре ну ти по сту пак по себ не ре ви зи је
по сло ва ња ту ри стич ких ор га ни за ци ја, у ве зи са на чи ном
тро ше ња сред ста ва при ку пље них по осно ву упла те бо ра -
ви шне так се, у скла ду са за ко ном ко ји ре гу ли ше област ре -
ви зи је јав ног сек то ра Ре пу бли ке.

(7) Ми ни стар ство ће до ста ви ти из вје штај Вла ди и На -
род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Срп ске о спро ве де ном над зо -
ру о на чи ну тро ше ња сред ста ва из чла на 11. овог за ко на. 

Члан 18.

(1) Над зор над при мје ном овог за ко на у по гле ду овла -
шће ња је ди ни це ло кал не са мо у пра ве из чла на 8. овог за ко -
на оба вља Ми ни стар ство. 

(2) По сло ве еви ден ци је, об ра чу на и ин спек циј ске кон -
тро ле на пла те и упла те бо ра ви шне так се оба вља По ре ска
упра ва Ре пу бли ке Срп ске.

(3) Ин спек циј ски над зор у по гле ду еви ден ти ра ња бро -
ја го сти ју у уго сти тељ ским објек ти ма за смје штај вр ши Ре -
пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем ре пу блич -
ких, од но сно оп штин ских тр жи шних ин спек то ра.

Члан 19.

У по гле ду пра ва и оба ве за ин спек то ра По ре ске упра ве
у по ступ ку ин спек циј ског над зо ра над кон тро лом упла те и
на пла те бо ра ви шне так се при мје њу ју се од го ва ра ју ћи про -
пи си из обла сти по ре ског за ко но дав ства. 

Члан 20.

У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, тр жи шни ин спек -
тор, по ред оп штих овла шће ња про пи са них по себ ним за ко -
ном, има пра во и ду жност да:

а) вр ши про вје ру на чи на во ђе ња књи ге го сти ју да ва о ца
услу га,

б) вр ши про вје ру ажур но сти и уред но сти во ђе ња књи -
ге го сти ју да ва о ца услу га,

в) пре гле да про сто ри је да ва о ца услу га ра ди утвр ђи ва -
ња ствар ног бро ја го сти ју и тач но сти по да та ка упи са них у
књи гу го сти ју и

г) пре гле да уго во ре, еви ден ци је, ис пра ве и дру гу до ку -
мен та ци ју по треб ну за утвр ђи ва ње бро ја при ја вље них го -
сти ју у слу ча је ви ма ор га ни за ци је груп них аран жма на. 

Члан 21.

(1) Нов ча ном ка зном од 2.000 КМ до 10.000 КМ ка зни -
ће се за пре кр шај да ва лац услу га ор га ни зо ван као при вред -
но дру штво ако:

а) на пла ти бо ра ви шну так су у ве ћем из но су у од но су на
из нос утвр ђен од лу ком је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (члан
8. став 2. и члан 9.) и

б) на ра чун јав них при хо да не упла ти бо ра ви шну так су
у скла ду са чла ном 16. став 1. овог за ко на, од но сно ако
сред ства бо ра ви шне так се не упла ти у ро ку од три да на на -
кон на пла те ра чу на, а нај ка сни је у ро ку од 60 да на по пру -
же ној услу зи из чла на 16. став 2. овог за ко на.

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це у при вред ном дру штву нов ча ном ка зном од 500
КМ до 2.500 КМ.
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(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се да ва -
лац услу га ор га ни зо ван као пред у зет ник или фи зич ко ли це
нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Члан 22.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај да ва лац услу га ор га ни зо ван као при вред но
дру штво ако:

а) на пла ти бо ра ви шну так су у раз ли чи том из но су за до -
ма ће и стра не др жа вља не (члан 4. став 1.) и

б) не упла ти из нос не на пла ће не бо ра ви шне так се (члан
13. став 3.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це у при вред ном дру штву нов ча ном ка зном од 300
КМ до 1.500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се за пре -
кр шај да ва лац услу га као пред у зет ник или фи зич ко ли це
нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.500 КМ. 

(4) Нов ча ном ка зном од 100 до 500 КМ ка зни ће се да -
ва лац услу га у уго сти тељ ском објек ту вр сте се о ско до ма -
ћин ство ако на пла ти бо ра ви шну так су (члан 13. став 4.).

Члан 23.

(1) Нов ча ном ка зном од 600 КМ до 3.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај да ва лац услу га ор га ни зо ван као при вред но
дру штво, ако:

a) при ли ком об ра чу на бо ра ви шне так се по сту пи у су -
прот но сти са чл. 5. и 6. овог за ко на, 

б) у сва ком по је ди нач ном слу ча ју не на пла ти бо ра ви -
шну так су исто вре ме но са на пла том услу ге но ће ња у смје -
штај ном објек ту (члан 13. став 2.),

в) из нос бо ра ви шне так се и осло бо ђе ња од пла ћа ња
так се по себ но не на зна чи у ра чу ну (члан 14. став 1.) и

г) не во ди или не тач но во ди еви ден ци ју о упла ће ној
так си (члан 14. став 2.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це у при вред ном дру штву нов ча ном ка зном од 200
КМ до 1.000 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се за пре -
кр шај да ва лац услу га као пред у зет ник или фи зич ко ли це
нов ча ном ка зном од 300 КМ до 1.500 КМ.

Члан 24.

(1) Нов ча ном ка зном од 500 КМ до 2.500 КМ ка зни ће
се за пре кр шај да ва лац услу га ор га ни зо ван као прав но ли -
це, ако над ле жном ор га ну По ре ске упра ве до 15. у мје се цу
за прет ход ни мје сец не до ста ви при ја ву о бро ју ко ри сни ка
услу га смје шта ја и из но су на пла ће не бо ра ви шне так се
(члан 15. став 1.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це у прав ном ли цу нов ча ном ка зном од 100 КМ до
500 КМ.

(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се да ва -
лац услу га као пред у зет ник или фи зич ко ли це нов ча ном
ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ.

Члан 25.

(1) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се ту ри стич ка ор га ни за ци ја ако: 

а) сред ства при ку пље на по осно ву бо ра ви шне так се не -
на мјен ски утро ши (члан 12. став 2.), 

б) у из вје шта ју о по сло ва њу по себ но не ис ка же ви си ну
сред ста ва при ку пље них по осно ву бо ра ви шне так се, као и
свр ху тро ше ња тих сред ста ва (члан 12. став 4.).

(2) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на ка зни ће се од го -
вор но ли це у ту ри стич кој ор га ни за ци ји нов ча ном ка зном
од 200 КМ до 1.000 КМ.

(3) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се од го вор но ли це у над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве ко је по сту пи у су прот но сти са чла ном 8. ст. 1.
и 2. и чла ном 9. овог за ко на. 

(4) Нов ча ном ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ ка зни ће
се ли це ко ји ко ри сти услу гу но ће ња, а уго сти те љу не пла -
ти бо ра ви шну так су (члан 3.). 

Члан 26.

За пре кр ша је из чл. 21. и 22. овог за ко на ко ји су по нов -
но учи ње ни од стра не истог да ва о ца услу га, у ро ку од дви -
је го ди не од да на пра во сна жно сти рје ше ња о пре кр ша ју,
по ред нов ча не ка зне, из ре ћи ће се и за штит на мје ра за бра -
не оба вља ња уго сти тељ ске дје лат но сти у том објек ту у
тра ја њу од 90 да на до шест мје се ци. 

Члан 27.

На од но се ко ји ни су по себ но уре ђе ни овим за ко ном,
као што су: при нуд на на пла та, жал бе ни по сту пак, ка ма та и
дру га пи та ња, при мје њу ју се од ред бе за ко на ко ји ма се уре -
ђу је по ре ски по сту пак.

Члан 28.

(1) Ми ни стар фи нан си ја ће у ро ку од 90 да на од да на
сту па ња на сна гу овог за ко на до ни је ти сље де ће под за кон -
ске ак те:

а) пра вил ник о на чи ну во ђе ња књи ге о еви ден ци ји
упла ће не бо ра ви шне так се (члан 14. став 3.) и 

б) пра вил ник о об ли ку, на чи ну и са др жа ју при ја ве о
бро ју ко ри сни ка услу га смје шта ја и из но су на пла ће не бо -
ра ви шне так се (члан 15. став 3.).

(2) Ми ни стар ће у ро ку од 90 да на од да на сту па ња на
сна гу овог за ко на до ни је ти пра вил ник о на чи ну на пла те
бо ра ви шне так се из чла на 16. став 3. овог за ко на.

Члан 29.

До до но ше ња под за кон ских ака та утвр ђе них овим за -
ко ном, при мје њу ју се под за кон ски ак ти до не се ни на осно -
ву За ко на о бо ра ви шној так си (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 118/05) уко ли ко ни су у су прот но сти са
овим за ко ном. 

Члан 30.

Сту па њем на сна гу овог за ко на пре ста је да ва жи За кон
о бо ра ви шној так си (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 118/05).

Члан 31.

Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 01-1181/11 Предсједник
15. јула 2011. го ди не Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К А З

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗ МЈЕ НА МА 

И ДО ПУ НИ ЗА КО НА О НА КНА ДА МА ЗА КО РИ ШЋЕ ЊЕ

ПРИ РОД НИХ РЕ СУР СА У СВР ХУ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ

Про гла ша вам За кон о из мје на ма и до пу ни За ко на о на -
кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур са у свр ху про из -
вод ње елек трич не енер ги је, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Де ве тој сједници, одржаној
15. ју ла 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 26. ју ла 2011. го ди не
кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о из мје на ма и до пу ни
За ко на о на кна да ма за ко ри шће ње при род них ре сур са у
свр ху про из вод ње елек трич не енер ги је ни је угро жен ви -
тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро -
да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-1880/11 Предсједник
27. јула 2011. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

2.08.2011. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 78 15


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 


