На основу члана 39. став 2 и 3 Закона о туристичким организацијама (''Сл. лист
РЦГ'' бр. 11/04) и члана 49. Статута општине Беране (''Сл. лист РЦГ''-општински
прописи бр. 26/95-пречишћени текст), Скупштина општине, на сједници одржаној
дана 30. 12. 2004. године, д о н о с и
О Д Л У К У
о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског
доприноса Туристичкој организацији Беране

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачунавања и плаћања чланског
доприноса којег плаћају сва правна и физичка лица која на територији Општине
Беране имају своје сједиште или организациони дио, а која остварују приход
обављањем туристичких, угоститељских и с туризмом непосредно повезаних
дјелатности.

-

Члан 2.
Основни елементи за утврђивање висине чланског доприноса су:
групе дјелатности и
обим прихода који члан оствари у години прије године за коју се утврђује
члански допринос.

Обим прихода из става 1 овог члана, представља укупни приход остварен
обављањем дјелатности за које је утврђена обавеза плаћања чланског доприноса.
Члан 3.
Висина чланског доприноса за дјелатности које су разврстане Правилником
о разврставању дјелатности за које се плаћа члански допринос туристичким
организацијама (''Сл. лист РЦГ'' бр. 30/04), утврђује се зависно од оствареног
обима прихода у следећим износима:

Годишњи обим прихода
0 - 50.000
50.000 – 100.000
100.000 – 500.000
500.000 – 1.000.000
1.000.000 – 3.000.000
преко 3.000.000

I група

110
170
450
1.500
3.700
7.000

Горишњи износ чланског доприноса

II група
90
145
320
1.400
3.100
5.000

III група
70
110
220
1.100
2.200
4.000

IV група
60
90
200
900
1.850
2.500

V груpa
50
70
96
190
240
800

Члан 4.
Обвезник плаћања чланског доприноса током године, аконтацију чланског
доприноса из члана 3 ове одлуке, плаћа мјесечно до краја текућег мјесеца за
претходни мјесец у висини 1/12 утврђене висине чланског доприноса.
Ако се у зависности од оснивања или престанка рада локалне туристичке
организације, односно почетка или престанка обављања дјелатности обвезника,
током године обрачун саставља за краћи период, мјесечна аконтација за наредни
период утврђује се тако да се утврђени износ из чл. 3 дијели са одговарајућим
бројем мјесеци за период за који се саставља обрачун.

-

Члан 5.
Обвезник плаћања чланског доприноса уплаћује:
70 % чланског доприноса туристичкој организацији Беране и
30 % чланског доприноса националној туристичкој организацији.

Члан 6.
Сви обвезници плаћања чланског доприноса из члана 2. ове одлуке, дужни
су да у року од 30 дана од дана регистрације туристичке организације,
надлежном пореском органу локалне самоуправе доставе биланс успјеха, односно
други акт којим се утврђује висина прихода оствареног у претходној години,
обављањем туристичке, угоститељске и с туризмом непосредно повезане
дјелатности, као и обавештење о разврставању дјелатности Републичког завода
за статистику Црне Горе, односно други акт којим се утврђује дјелатност.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Републике Црне Горе – општински прописи'', а примјењиваће се наредног
мјесеца од уписа Туристичке организације Берана у Регистар туристичких
организација.
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Об разложење
I Правни основ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 7. Закона о
туристичким организацијама којим је општина у којој постоји најмање једно туристичко
мјесто обавезна да оснује туристичку организацију. Скупштина општине Беране је на
засиједању од 7. октобра 2004. године, донијела Одлуку о оснивању Туристичке
организације Беране.
Сагласно члану 37. Закона о туристичким организацијама ''члански допринос
плаћају сва правна и физичка лица која на територији општине у којој је основана
локална туристичка организација имају своје сједиште или организациони дио, а која
остварују приход обављањем туристичких, угоститељских и с туризмом непосредно
повезаних дјелатности''. Дјелатности из овог члана разврстане су у 5 (пет) група
Правилником о разврставању дјелатности за које се плаћа члански допринос
туристичким организацијама које је донијело Министарство туризма Владе Републике
Црне Горе (''Сл. лист РЦГ'' бр. 11/04).
Чланом 8. став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Беране,
Туристичка организација остварује приходе и из чланских доприноса.
II Објашњење основних правних института
Одлуком (члана 2) дати су основни елементи за утврђивање чланског доприноса,
који зависи од групе дјелатности и обима прихода који члан оствари прије године за коју
се утврђује члански допринос. Обим прихода представља укупни приход остварен
обављањем дјелатности за које је утврђена обавеза плаћања чланског доприноса. Распон
доприноса од 50 до 10.000 еура је дефнисан Законом (чл. 3а став 1). Остварена средства
чланског доприноса користе се:
- 70 / за финансирање дјелатности локалне туристичке организације, и
- 30% за финансирање Националне туристичке организације.
Чланом 3. Одлуке предложени су члански доприноси у зависности од група
дјелатности и оствареног прихода. Чланом 4. Одлуке се ближе дефинише начин плаћања
аконтације чланског доприноса.
Чланом 6. су прописане обавезе обвезника у погледу настанка обавеза и
подношења пореских пријава за претходну годину ради утврђивања висине прихода.
Надзор над утврђивањем, обрачунавањем и плаћањем чланских доприноса врши
порески орган општине Беране.
Чланом 109. Закона о локалној самоуправи стоји обавеза да прије доношења
општих аката којима се утврђују права и обавезе грађана спроводи се јавна расправа.
III Потребна средства
За спровођење ове Одлуке потребно је обезбиједити средства у буџету Општине.
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