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16/ 

На основу члана 8. и члана 10. став 7. Закона о боравишној такси (''Службени гласник 
Републике Српске'' број 78/11 и 106/15), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 39. Статута Општине Нови Град 
("Службени гласник општине Нови Град", број 5/14), Скупштина општине Нови Град, на 34. 
редовној сједници одржаној  дана 25.02.2016. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о висини боравишне таксе на подручју општине Нови Град 

 
Члан 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 у износу од 1,50 КМ.  
 

                                                                 Члан 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 3. 

 
 Угоститељи који пружају 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 у износу од 15,00 КМ 
за сваки кревет (лежај) на годишњем нивоу. 
 

Члан 4. 
 Боравишну таксу не плаћају: 
 

а) дјеца до 12 година старости, 
б) лица упућена на бањско и климатско лијечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне љекарске комисије, 



 
   26.02.2016.         „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД“       Број: 4.           Страна: 2. 

 
 

 

в) 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, 

г) 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, 

д) 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, 
 

ђ) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођени плаћања боравишне таксе, 

е) сезонски радници, 
ж) ученици основних и средњих школа и студенти који немају пребивалиште у општини 

или граду у којем се школују и 
з) особе које долазе у бањске и климатске центре индивидуално или путем туристичких 

агенција у сврху лијечења. 
 

Члан 5. 
 
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају: 
 
а) лица од 13 до 18 година старости, 
б) лица која непрекидно бораве у објекту за смјештај дуже од 30 дана и 
в) лица која се баве научно-истраживачким радом који доприноси туристичком развоју. 

 
Члан 6. 

 

 Лица из члана  4. и 5. ове одлуке остварују право из наведених чланова ако поднесу доказ да 
су испуњени услови за неплаћање боравишне таксе или плаћање боравишне таксе у умањеном 
износу, и то: личну карту, путну исправу, чланску карту, потврду школе, односно образовне 
установе, упутницу љекарске комисије и друге сличне исправе којима се доказује испуњеност 
услова из члана 4. и 5. 

Члан 7. 
 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини боравишне таксе на  
подручју  општине  Нови  Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 8/06).  
 

Члан 8. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Нови Град“. 
 
Број: 02-022-24/16             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 25.фебруар 2016.године                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
       Нови Град                            Мирко Згоњанин, дипл.ецц.,с.р. 
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