
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 59. редовној
сједници одржаној 23. септембра 2015. године, усваја

ЗАКОН
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет закона)

Овим законом прописује се обавеза плаћања боравишне таксе, обвезници плаћања и наплате
таксе, начин распоређивања и коришћења средстава прикупљених по основу наплате
боравишне таксе у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт).

Члан 2
(Дефиниције)

Изрази који се користе у овом закону имају сљедеће значење:
а) „боравишна такса“ је такса коју плаћа домаћи или страни држављанин који се користи
услугама смјештаја у смјештајном објекту у којем се обавља угоститељска, односно туристичка
дјелатност;
b) „смјештајни објекат“ је објекат у којем услугу смјештаја пружа давалац услуга, као нпр.
хотел, туристичка насеља која обухватају хотелска, апартманска и слична насеља, апартмански
хотел, мотел, одмаралишта и слични објекти за краћи одмор, омладински хостел, планинарски
дом, камп и простор за камповање, преноћиште и пансион, остали смјештај;
c) „давалац услуга“ је лице које пружа услуге смјештаја у складу са законом који регулише
угоститељску дјелатност;
d) „члан уже породице“ је брачни и ванбрачни партнер, њихова брачна, ванбрачна и усвојена
дјеца, пасторчад, дјеца узета под старатељство, мајка, отац, маћеха, очух, усвојитељ, дјед и бака
по мајци и оцу, браћа и сестре.

ДИО ДРУГИ – БОРАВИШНА ТАКСА

ПОГЛАВЉЕ I. ПЛАЋАЊЕ, ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА И ОЛАКШИЦЕ ПРИ
ПЛАЋАЊУ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

Члан 3
(Плаћање боравишне таксе)

(1) Боравишна такса се плаћа за сваку остварену услугу смјештаја.
(2) Страни држављани плаћају боравишну таксу под истим условима као и домаћи држављани.

Члан 4
(Ослобађања од плаћања боравишне таксе)

Од плаћања боравишне таксе ослобођени су:
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a) дјеца до четрнаест (14) година старости;
b) слијепа, глува и остала лица с тешким психо-физичким инвалидитетом;
c) учесници школских екскурзија које организују школске установе основног, средњег и

високог образовања;
d) лица која на лијечење упуте здравствене установе;
e) лица која обављају сезонске послове с пријављеним боравком у Дистрикту;
f) лица која организовано бораве у смјештајном објекту ради извођења наставе, истраживања,

еколошких и спортских активности;
g) страни држављани који су у складу с међународним прописима, конвенцијама и

споразумима ослобођени плаћања таксе;
h) чланови уже породице становника Дистрикта;
i) путници на путничком броду у међународном ријечном саобраћају, кад се брод налази на

везу у луци;
j) лица која услугу смјештаја користе у оквиру остваривања програма социјалне заштите;
k) студенти и ученици који немају пребивалиште у Дистрикту.

Члан 5
(Олакшице при плаћању боравишне таксе)

Боравишну таксу од 25% (двадесет пет) од утврђеног износа плаћа:
a) лице од петнаест (15) до осамнаест (18) година старости када се користи услугама

смјештаја у смјештајном објекту организованом за смјештај у хостелима;
b) лице које борави у Дистрикту преко тридесет (30) дана непрекидно.

Члан 6
(Доказивање права на ослобађање и права на олакшицу при плаћању боравишне таксе)

(1) Лица из чланова 4 и 5 овог закона дужна су да предоче доказе за остваривање права на
ослобађање од плаћања боравишне таксе, односно права на олакшицу при плаћању
боравишне таксе.

(2) Докази за остваривање права из чланова 4 и 5 овог закона су:
а) лична карта;
b) путна исправа;
c) чланска карта одговарајућих удружења грађана за лица из члана 4 тачке b) овог

закона;
d) потврда школе, предузећа или институције;
е) љекарско увјерење или слична исправа;
f) друга одговарајућа исправа.

Члан 7
(Висина боравишне таксе)

Висину боравишне таксе утврђује Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на предлог
шефа Одјељења за привредни развој, спорт и културу (у даљем тексту: Одјељење).

Члан 8
(Средства од боравишне таксе)

(1) Средства прикупљена по основу наплате боравишне таксе приход су Дистрикта.
(2) Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смјештаја уплаћује на Јединствени рачун

Трезора Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЈРТ) у року од пет дана од
истека мјесеца у којем су средства наплаћена.

Члан 9
(Наплата боравишне таксе)

(1) Давалац услуга наплаћује боравишну таксу истовремено с наплатом услуге смјештаја.
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(2) Ако давалац услуга не наплати боравишну таксу, дужан је да износ ненаплаћене
боравишне таксе уплати из својих средстава.

Члан 10
(Исказивање износа боравишне таксе)

(1) Давалац услуга дужан је да у рачуну који издаје за услуге смјештаја посебно искаже:
a) износ боравишне таксе;
b) основ за ослобађање од плаћања боравишне таксе, односно основ за олакшице

приликом плаћања боравишне таксе у случају из чланова 4 и 5 овог закона.
(2) Давалац услуга води посебну евиденцију о износу уплаћене боравишне таксе.
(3) Давалац услуга дужан је Одјељењу, као надлежном органу јавне управе, да достави
извјештај о броју корисника услуга смјештаја и износу наплаћене боравишне таксе до
петнаестог у мјесецу за претходни мјесец.
(4) Облик, садржај и изглед евиденције из става 2 и извјештаја из става 3 овог члана утврђује се
подзаконским актом који доноси директор Дирекције за финансије Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине.

ПОГЛАВЉЕ II. НАДЗОР

Члан 11
(Надзор)

Надзор над наплатом и уплатом боравишне таксе на ЈРТ врши Дирекција за финансије Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине – Пореска управа у складу са законом.

Члан 12
(Надзор над спровођењем закона)

Надзор над спровођењем овог закона врши Одјељење.

ПОГЛАВЉЕ III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13
(Казнене одредбе)

(1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај правно
лице које пружа услуге смјештаја ако:

a) наплати боравишну таксу у различитом износу за домаће и стране држављане
супротно члану 3 ставу 2 овог закона;

b) средства боравишне таксе не уплати на ЈРТ, у складу с чланом 8 ставом 2 овог
закона;

c) у сваком појединачном случају не наплати боравишну таксу истовремено с наплатом
смјештаја прописану чланом 9 ставом 1 овог закона;

d) не поступи у складу с чланом 9 ставом 2 овог закона;
e) поступи супротно члану 10 овог закона, односно ако:

1) у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ за
ослобађање од плаћања боравишне таксе, односно основ за олакшице
приликом плаћања боравишне таксе (члан 10 став 1 овог закона);

2) не води посебну евиденцију о износу уплаћене боравишне таксе (члан 10
став 2 овог закона);
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3) Одјељењу не достави извјештај о броју корисника услуга смјештаја и износу
наплаћене боравишне таксе до петнаестог у мјесецу за претходни мјесец
(члан 10 став 3 овог закона).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ.

(3) За прекршај из става (1) овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од
1000,00 КМ до 2.000,00 КМ.

Члан 14
(Новчане казне за прекршаје осталих лица)

За прекршај из члана 13 става 1 овог закона казниће се остала лица која пружају услуге
смјештаја у складу са законом који регулише угоститељску дјелатност новчаном казном у
износу од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15
(Подзаконски акти)

Подзаконски акти за спровођење овог закона биће донесени у року од шездесет (60) дана од
дана ступања на снагу овог закона.

Члан 16
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ.

Број: 01-02 -501/15
Брчко, 23. септембра 2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић


