
На основу члана 8. Закона о боравишној такси („Службени гласник РС“ 78/11 и
106/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16) и члана 40. Статута општине Мркоњић Град („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, брoj: 05/14), Скупштина општине  на __ . редовној сједници одржаној
__.__.____. године, донијела је

О Д Л У К У
о висини боравишне таксе

Члан 1.

Овом Одлуком утвеђује се обавеза плаћања и висина боравишне таксе на подручју
општине Мркоњић Град.

Члан 2.

Боравишну таксу у висини од 2,00 КМ, по сваком оствареном ноћењу, плаћају
домаћи и страни држављани који се изван свог мјеста пребивалишта користе услугама
ноћења у угоститељском објекту за смјештај на подручју општине Мркоњић Град.

Лица из става 1. овог члана плаћају боравишну таксу угоститељу с којим су
уговорили пружање услуга смјештаја.

Члан 3.

Боравишну таксу у паушалном износу плаћају угоститељи који пружају услуге
смјештаја у кући за одмор, апартману и собама за изнајмљивање.

Износ боравишне таксе из претходног става овог члана износи 25КМ за сваки лежај
за годину дана.

Члан 4.

Угоститељ који пружа услуге смјештаја у угоститељском објекту врсте сеоско
домаћинство није обавезник уплате боравишне таксе.

НАЦРТ



Члан 5.

Наплату боравишне таксе, истовремено са наплатом услуге смјештаја, врше
угоститељи који пружају услуге смјештаја из члана 2. ове одлуке (у даљем тексту: давалац
услуга).

Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу дужан је да на свој терет уплати
износ ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 6.

Давалац услуга је дужан да у рачуну за услуге смјештаја посебно искаже износ
боравишне таксе, а у случајевима ослобађања, односно умањења плаћања боравишне
таксе на начин како је то прописано члановима 5. и 6. Закона о боравишној такси, да
наведе основ ослобађања од плаћања боравишне таксе, односно основ за плаћање
боравишне таксе у умањеном износу.

Члан 7.

Давалац услуга је дужан, да надлежном органу Пореске управе РС достави пријаву о
износу обрачунатог износа боравишне таксе до 15. фебруара текуће године, као и да
изврши уплату обрачунатог паушалног износа боравишне таксе, најкасније до 31.марта
текуће године.

Члан 8.

На сва питања у вези боравишне таксе, која нису уређена овом Одлуком непосредно
ће се примјењивати Закон о боравишној такси.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Мркоњић Град“.
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