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З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
У Закону о боравишној такси (“Службени гласник Ре-

публике Српске”, број 78/11) у члану 3. став 1. мијења се 
и гласи:

“(1) Домаћи или страни држављанин који користи услу-
гу ноћења у угоститељском објекту за смјештај евиденти-
ра се у књигу гостију и плаћа боравишну таксу по сваком 
оствареном ноћењу у угоститељском објекту за смјештај.”.

Став 2. брише се.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Угоститељ који пружа услугу смјештаја у угости-

тељском објекту врсте сеоско домаћинство, односно до-
маћи или страни држављанин који користи услугу ноћења 
у угоститељском објекту за смјештај врсте сеоско домаћин-
ство није обвезник уплате боравишне таксе.”.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 2.
У члану 5. у тачки в) ријечи: “са тјелесним оштећењем” 

бришу се.
Taчка г) мијења се и гласи:
“г) дјеца и омладина са сметњама у развоју која су 

потпуно или дјелимично зависна од помоћи и његе дру-
гог 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,”.

Тачка д) мијења се и гласи:
“д) ученици, студенти и њихови пратиоци који органи-

зовано бораве у угоститељском објекту за смјештај ради 
извођења школе у природи, екскурзија, спортско-рекреа-
тивних и других активности, републичких и регионалних 
такмичења у знању и вјештинама и обавезне наставе по 
програму надлежног министарства и плану и програму ви-
сокошколске установе,”.

У тачки е) послије ријечи: “радници” брише се слово: 
“и” и додаје се запета.

Тачка ж) мијења се и гласи:
“ж) ученици основних и средњих школа и студенти који 

немају пребивалиште у општини или граду у којем се шко-
лују и”.

Послије тачке ж) додаје се нова тачка з), која гласи:
“з) особе које долазе у бањске и климатске центре ин-

дивидуално или путем туристичких агенција у сврху лије-
чења”.

Члан 3.
У члану 6. тачка б) брише се.
Досадашње т. в) и г) постају т. б) и в).

Члан 4.
У члану 10. у ставу 2. ријечи: “из члана 3. овог закона” 

бришу се.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Изузетно од члана 3. став 1. овог закона, угости-

тељи који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апарт-
ману и соби за изнајмљивање плаћају годишњи паушални 
износ боравишне таксе за сваки кревет (лежај) у угости-
тељском објекту, односно објекту у којем се пружају услуге 
смјештаја, у зависности од степена развијености јединице 
локалне самоуправе.”.

Послије става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6, 7. и 8, који 
гласе:

“(4) Паушални износ боравишне таксе за угоститеље 
који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману 
и соби за изнајмљивање одређује се у распону од 15 КМ до 
30 КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу.

(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 доставље-
ном надлежном органу Пореске управе Републике Српске 
у складу са овим законом.

(6) Након окончања поступка проглашавања туристич-
ких мјеста, у складу са законом којим се уређује област ту-
ризма, паушални износ боравишне таксе за угоститеље из 
става 3. овог члана утврђује се у зависности од разврстава-
ња јединице локалне самоуправе као туристичког мјеста и 
за туристичко мјесто се одређује у распону од 30 КМ до 50 
КМ за сваки кревет (лежај).

(7) Висину боравишне таксе у распону прописаном у 
ст. 4. и 6. овог члана Закона одређује јединица локалне са-
моуправе, уз претходно прибављено мишљење Привредне 
коморе Републике Српске.

(8) Обавеза плаћања годишњег паушалног износа бора-
вишне таксе примјењиваће се од 1. јануара 2016. године.”.

Члан 5.
У члану 11. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Уколико за територију јединице локалне само-

управе није основана туристичка организација града или 
општине и међуопштинска туристичка организација (у 
даљем тексту: МТО), цјелокупан износ боравишне таксе из 
става 1. тачка а) овог чланаЗзакона распоређују се ТОРС-
у.”.

Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Уколико је основана МТО у складу са законом који 

регулише област туризма, приходи од боравишне таксе је-
диница локалне самоуправе које чине МТО, а имају осно-
вану туристичку организацију града или општине, распо-
ређују се тако што 64% средстава припада туристичкој ор-
ганизацији града или општине, 16% МТО и 20% ТОРС-у.”.

Послије става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6, који гласе:
“(4) Уколико је основана међуопштинска туристичка 

организација у складу са законом који регулише област 
туризма, приходи од боравишне таксе јединица локалне 
самоуправе које чине МТО, а немају основану туристичку 
организацију града или општине, распоређују се тако што 
90% припада тој организацији, а 10% ТОРС-у.

(5) Јединица локалне самоуправе је обавезна да одреди 
рачун посебних намјена на који ће се распоређивати сред-
ства боравишне таксе.

(6) Јединица локалне самоуправе обавезна је да цјело-
купни износ расподијељених средстава боравишне таксе 
која су уплаћена на рачун посебних намјена из става 5. 
овог члана стави на располагање туристичкој организацији 
општине или града, односно МТО уколико су основане.”.

Члан 6.
У члану 12. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “и културно 

насљеђе” бришу се.
У ставу 3. послије ријечи: “закона” додају се запета и 

ријечи: “као и за исплату плата и осталих накнада запосле-
нима у туристичким организацијама”.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) Уколико се утврди да су корисници средстава из 

члана 11. овог закона ненамјенски утрошили боравишну 
таксу, обавезни су да изврше поврат средстава у буџет Ре-
публике Српске.”.

Члан 7.
У члану 14. у ставу 1. послије ријечи: “износу” додају 

се запета и ријечи: “те да доказе о томе чува до истека сље-
деће календарске године”.

Ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 8.
У члану 15. у ставу 1. послије ријечи: “таксе” додају се 

запета и ријечи: “осим у случају из члана 10. став 3. овог 
закона”.
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Послије става 3. додају се нови ст. 4, 5, 6, 7, 8. и 9, који 

гласе:
“(4) Угоститељ који на дан ступања на снагу овог закона 

пружа услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби 
за изнајмљивање обавезан је да надлежном органу Пореске 
управе Републике Српске достави пријаву о износу обрачу-
натог паушалног износа боравишне таксе до 15. фебруара 
текуће године, као и да изврши уплату обрачунатог паушал-
ног износа боравишне таксе до 31. марта текуће године.

(5) Уколико обвезник из члана 10. став 3. овог закона 
отпочне са обављањем угоститељске дјелатности од 1. ја-
нуара до 30. јуна текуће године, обавезан је да надлежном 
органу Пореске управе Републике Српске достави пријаву 
о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе и 
да изврши уплату пуног износа годишњег паушалног изно-
са боравишне таксе најкасније 60 дана након регистрације 
угоститељског објекта.

(6) Уколико обвезник из члана 10. став 3. овог закона 
отпочне са обављањем угоститељске дјелатности од 1. јула 
до 31. децембра текуће године, обавезан је да надлежном 
органу Пореске управе Републике Српске достави пријаву 
о износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе 
и изврши уплату половине од пуног износа годишњег па-
ушалног износа боравишне таксе најкасније 60 дана након 
регистрације угоститељског објекта.

(7) По окончању поступка регистрације угостититељ-
ске дјелатности за угоститеља из ст. 5. и 6. овог члана у 
погледу рокова за подношење пријаве о износу обрачунатог 
паушалног износа боравишне таксе и рока уплате средста-
ва примјењује се одредба из става 4. овог члана.

(8) У случају да угоститељ из члана 10. став 3. овог 
закона послује сезонски, обавезан је да плати половину 
годишњег паушалног износа, те да надлежном органу По-
реске управе Републике Српске достави пријаву о износу 
обрачунатог паушалног износа боравишне таксе и да извр-
ши уплату паушалног износа боравишне таксе најкасније 
60 дана након почетка сезоне.

(9) Министар финансија, уз сагласност министра, у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона доно-
си правилник којим се прописују облик и садржај пријаве о 
износу обрачунатог паушалног износа боравишне таксе из 
ст. 4, 5. и 6. овог члана.”.

Члан 9.
У члану 16. став 1. мијења се и гласи:
“(1) Прикупљена средства од наплаћене боравишне 

таксе давалац услуга уплаћује у року од пет дана по ис-
теку мјесеца у којем је извршена пријава из члана 15. став 
1. овог закона на рачун јавних прихода Републике Српске, 
осим у случају плаћања паушалног износа боравишне так-
се из члана 10. став 3. и члана 15. ст. 4, 5, 6. 7. и 8. овог 
закона.”.

Став 3. брише се.

Члан 10.
У члану 17. у ставу 1. послије ријечи: “тачка а)” додају 

се ријечи: “и ст. 3. и 4. овог члана”.
У ставу 5. у тачки б) послије ријечи: “организацији” до-

дају се ријечи: “МТО и јединици локалне самоуправе уко-
лико се приходи од боравишне таксе дозначавају на рачун 
јединице локалне самоуправе,”.

У ставу 7. ријечи: “и Народној скупштини Републике 
Српске” бришу се.

Члан 11.
У члану 18. у ставу 1. ријечи: “члана 8.” замјењују се 

ријечима: “чл. 8, 10. и 11.”.

Члан 12.
У члану 21. у ставу 1. ријечи: “2.000 КМ до 10.000 КМ” 

замјењују се ријечима: “4.000 КМ до 20.000 КМ”.
У ставу 2. ријечи: “500 КМ до 2.500 КМ” замјењују се 

ријечима: “1.000 КМ до 4.000 КМ”.

У ставу 3. ријечи: “1.000 КМ до 5.000 КМ” замјењују се 
ријечима: “2.000 КМ до 8.000 КМ”.

Члан 13.
Послије члана 21. додаје се нови члан 21а, који гласи:

“Члан 21а.
(1) Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће 

се за прекршај давалац услуга, односно угоститељ органи-
зован као привредно друштво ако пружа услуге смјештаја 
у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање, а не 
уплати паушални износ боравишне таксе на рачун јавних 
прихода из члана 10. и члана 15. став 8. овог закона.

(2) Новчаном казном од 800 КМ до 4.000 КМ казниће се 
за прекршај давалац услуга, односно угоститељ организо-
ван као привредно друштво ако пружа услуге смјештаја у 
кући за одмор, апартману и соби за изнајмљивање, а у року 
прописаном чланом 15. ст 4, 5, 6. и 7. овог закона, не подне-
се пријаву Пореској управи Републике Српске и не уплати 
паушални износ боравишне таксе на рачун јавних прихода.

(3) Новчаном казном од 400 КМ до 2.000 КМ казниће се 
за прекршај давалац услуга, односно угоститељ организован 
као привредно друштво ако пружа услуге смјештаја у кући 
за одмор, апартману и соби за изнајмљивање, а у Пријави не 
назначи тачне податке у погледу броја кревета (лежаја).

(4) За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се уго-
ститељ организован као предузетник који пружа услуге 
смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљи-
вање новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.

(5) За прекршај из става 3. овог члана казниће се уго-
ститељ организован као предузетник који пружа услуге 
смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за изнајмљи-
вање новчаном казном од 200 КМ до 1.000 КМ.

(6) За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана казниће се од-
говорно лице у правном лицу новчаном казном од 300 КМ 
до 1.500 КМ, а за прекршај из става 3. овог члана новчаном 
казном од 150 КМ до 750 КМ.”.

Члан 14.
У члану 23. у ставу 1. у тачки в) послије ријечи: “рачу-

ну” додају се запета и ријечи: “односно ако не наведе основ 
за плаћање боравишне таксе у умањеном износу и доказе 
о томе не чува до истека сљедеће календарске године”, а 
послије ријечи: “(члан 14. став 1) ријеч: “и” брише се и до-
даје тачка.

Тачка г) брише се.

Члан 15.
Члан 25. мијења се и гласи:
“(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казни-

ће се туристичка организација ако:
а) средства прикупљена по основу боравишне таксе не-

намјенски утроши (члан 12. став 2),
б) средства боравишне таксе утроши за финансирање 

трошкова материјалног пословања, као и за исплату плата 
и осталих накнада запосленима у туристичкој организацији 
(члан 12. став 3) и

в) у извјештају о пословању посебно не искаже висину 
средстава прикупљених по основу боравишне таксе, као и 
сврху трошења тих средстава (члан 12. став 4).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у туристичкој организацији новчаном казном од 
1.000 КМ до 5.000 КМ.

(3) Новчаном казном од 4.000 КМ до 20.000 КМ казниће 
се одговорно лице у јединици локалне самоуправе ако:

а) висину боравишне таксе не одреди у распону и на 
начин прописан чл. 8, 9. и 10. овог закона,

б) не одреди рачун посебних намјена на који ће се ра-
споређивати средства боравишне таксе уколико туристичка 
организација града или општине послује у систему трезор-
ског пословања у складу са посебним законом (члан 11. 
став 5) и
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в) цјелокупни износ расподијељених средстава бора-
вишне таксе која су уплаћена на рачун посебних намјена 
не стави на располагање МТО и туристичкој организацији 
општине или града (члан 11. став 6).

(4) За прекршај из става 3. тачка в) овог члана, поред 
новчане казне, изриче се и мјера одузимања имовинске ко-
ристи прибављене прекршајем.”.

Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-1569/15 По овлашћењу предсједника
10. децембра 2015. године Народне скупштине,
Бања Лука Ненад Стевандић, с.р.

1870
На основу члана 12. став 2. Закона о Инвестиционо-ра-

звојној банци Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 56/06 и 28/13), члана 8. Закона о Фонду 
за развој и запошљавање Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 56/06 и 28/13) и члана 14. Ста-
тута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (број: 
04/1-012-2-1510/13, од 11.7.2013. године), Влада Републике 
Српске, у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне бан-
ке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 53. сједници, одржа-
ној 16.12.2015. године,  д о н о с и

ПРАВИЛА
ПЛАСМАНА СРЕДСТАВА ПО КРЕДИТНИМ ЛИНИЈАМА И 

ЗАЈМОВИМА

Члан 1.
Правилима пласмана средстава по кредитним линија-

ма и зајмовима (у даљем тексту: Правила) Инвестиционо-
развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем 
тексту: ИРБРС) утврђују се: циљ, начин пласирања, врсте 
кредитних линија и зајмова, корисници, намјена и сврха, 
финансијски посредници, износи, периоди отплате, валу-
те, каматне стопе, накнаде, ограничења, инструменти обе-
збјеђења, контрола, те остала питања од значаја за пласман 
средстава по кредитним линијама из средстава фондова 
којима управља ИРБРС и зајмовима из средстава Фонда за 
развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 2.
(1) Врсте кредитних линија:
1. кредитна линија за почетне пословне активности,
2. кредитна линија за микробизнис у пољопривреди,
3. кредитна линија за пољопривреду,
4. кредитна линија за предузетнике и предузећа и
5. стамбени кредити.
(2) Врсте зајмова:
1. зајмови за демобилисане борце Војске Републике 

Српске (ВРС) и
2. зајмови за привредне субјекте чији је већински осни-

вач Борачка организација Републике Српске (БОРС) или 
демобилисани борац ВРС.

Члан 3.
(1) Корисници средстава по кредитним линијама су: 

правна лица са сједиштем у Републици Српској, физичка 
лица и предузетници са пребивалиштем у Републици Срп-
ској и други регистровани субјекти које одреди Влада Репу-
блике Српске посебном одлуком.

(2) Корисници средстава по кредитним линијама су 
грађани Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине као физич-
ка лица или предузећа која су у стопостотном власништву 
лица која су држављани Републике Српске.

(3) Корисници средстава по кредитним линијама и зај-
мовима приказани су у табели:

Кредитна линија (КЛ) 
/ Зајмови Корисници

КЛ за почетне послов-
не активности

Предузетници и правна лица која оба-
вљају регистровану дјелатност не дуже 
од пет година од дана подношења зах-
тјева за кредит.

КЛ за микробизнис у 
пољопривреди

Физичка и правна лица која су уписана 
у регистар надлежног органа.

КЛ за пољопривреду

Правна лица и предузетници који 
се баве производњом и прерадом у 
пољопривреди или рибарству и реги-
стровани су на подручју општина и 
градова, који су дефинисани Законом 
о Фонду за развој источног дијела Ре-
публике Српске, и правна лица и пре-
дузетници који се баве производњом и 
прерадом у пољопривреди или рибар-
ству и регистровани су на територији 
неразвијених и изразито неразвијених 
општина.

КЛ за предузетнике и 
предузећа

Предузетници и правна лица која 
обављају регистровану дјелатност у 
циљу стицања добити, укључујући и 
новооснована правна лица и регистро-
вани су на подручју општина и градова, 
који су дефинисани Законом о Фонду 
за развој источног дијела Републике 
Српске, и правна лица и предузетници 
који обављају регистровану дјелатност 
у циљу стицања добити, укључујући и 
новооснована правна лица, и регистро-
вани су на територији неразвијених и 
изразито неразвијених општина.

Стамбени кредити Физичка лица описана у члану 16. тач-
ка 8. ових правила.

Зајмови за демобили-
сане борце ВРС

Демобилисани борци, по списку доста-
вљеном од стране Борачке организације 
Републике Српске.

Зајмови за привредне 
субјекте чији је већин-
ски оснивач БОРС или 
демобилисани борац 
ВРС

Привредни субјекти чији је већински 
оснивач БОРС или демобилисани бо-
рац ВРС, по списку достављеном од 
стране Борачке организације Републике 
Српске.

Члан 4.
(1) Намјена средстава по кредитним линијама и зајмо-

вима приказана је у табели:

Кредитна линија (КЛ) 
/ Зајмови Намјена

КЛ за почетне послов-
не активности Набавка основних и обртних средстава.

КЛ за микробизнис у 
пољопривреди Набавка основних и обртних средстава.

КЛ за пољопривреду Набавка основних и обртних средстава 
и плаћање пореских обавеза.

КЛ за предузетнике и 
предузећа

Набавка основних и обртних средстава 
и плаћање пореских обавеза.

Стамбени кредити
Куповина стамбених јединица, изград-
ња стамбених јединица, реконструк-
ција стамбених јединица и проширење 
стамбених јединица.

Зајмови за демобили-
сане борце ВРС Набавка основних и обртних средстава.

Зајмови за привредне 
субјекте чији је већин-
ски оснивач БОРС или 
демобилисани борац 
ВРС

Додатно запошљавање демобилисаних 
бораца ВРС.

(2) Из средстава по кредитним линијама финансира се 
набавка основних и обртних средстава у сврху покретања, 
модернизације или проширења пословне дјелатности, ку-
повине, изградње, реконструкције или проширења стам-
бених јединица на територији Републике Српске и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине.

(3) Стамбени кредити додјељују се искључиво за рје-
шавање властитог стамбеног питања на територији Репу-
блике Српске и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, у 




