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 На основу члана 1. Закона о боравишној такси ('' Службени гласник 

Републике Српске'', број: 118/05) и члана 28. Статута Општине Козарска 

Дубица (''Службени гласник Општине Козарска Дубица'', број: 5/06 – 

пречишћен текст), Скупштина општине Козарска Дубица на својој сједници 

одржаној 21.12.2006.године , доноси 

 

О Д Л У К У 

о боравишној такси 
 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се обавезе плаћања боравишне таксе, 

обвезници плаћања и наплате таксе, начин распоређивања и кориштења 

средстава прикупљених по основу боравишне таксе. 

 

Члан 2. 

 

Боравишну таксу плаћају домаћи и страни држављани који се користе 

услугама ноћења у смјештајним објектима: хотелима, мотелима, камповима, 

собама за изнајмљивање и сличним објектима. 

 

Боравишна такса утврђује се у износу од 2,00 КМ по сваком 

оствареном ноћењу. 

 

Члан 3. 

 

Од плаћања боравишне таксе ослобођена су дјеца до 12 година, 

слијепа, глуха и остала лица са тешким психофизичким инвалидитетом, 

страни држављани који су по међународним прописима и споразумима 

ослобођења плаћања таксе. 

 

Члан 4. 

 

Боравишну таксу уплаћују правна и физичка лица која пружају услуге 

смјештаја, а средства од уплаћене боравишне таксе уплаћују се у року од 5 

дана по истеку мјесеца на рачун јавних прихода Републике Српске. 

Давалац услуга је дужан да у рачун за услуге смјештаја посебно искаже 

износ боравишне таксе, а у случајевима ослобађања од плаћања таксе да 

наведе основ ослобађања. 
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Члан 5. 

 

Средства прикупљена по основу наплате боравишне таксе користиће се 

за развој и унапређење туризма Општине Козарска Дубица и Републике 

Српске. 

 

Члан 6. 

 

Давалац услуга је дужан да надлежном пореском органу до 15-ог у 

мјесецу за протекли мјесец достави извјештај о броју корисника услуга 

смјештаја и износ наплаћене таксе. 

 

Члан 7. 

 

Инспекцијски надзор над уплатом боравишне таксе обављају 

службеници Пореске управе Републике Српске. 

 

Члан 8. 

 

 Новчаном казном од 1 500,00 КМ до  5 000,00 КМ казниће се за 

прекршај правно лице или предузетник који пружа услуге ноћења у 

смјештајним објектима:  

 

• ако средства боравишне таксе не дозначи на рачун Јавних прихода 

Републике Српске, 

• ако у сваком појединачном случају  не наплати боравишну таксу 

истовремено са наплатом ноћења у смјештајном објекту, 

• ако износ боравишне таксе посебно не назначи у рачуну, т.ј. ако не 

води или нетачно  води евиденцију о уплаћеној такси, односно, ако не 

достави извјештај надлежном пореском органу о боравку грађана који 

користе услуге ноћења у смјештајном објекту, 

• ако средства боравишне таксе не уплати  у року назначеном у  члану  4. 

ове Одлуке. 

 

     Новчаном казном од 500,00 КМ до 1 500,00 КМ казниће се одговорно 

лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 
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Члан 9. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи тарифни број 5. 

Одлуке о општинским комуналним таксама објављену у (''Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица'' број: 14/05). 

 

Члан 10. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица''. 

 

 

 

Број: 02-013-191/06              ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 21.12.2006.год.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                  Ранко Губић, дипл.прав.                     

      

                                                               

 

 

 

 

 


