НАЦРТ
На основу члана 32, став 1.тачка 13. и члана 66., став 3. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16-др.закон и
47/18 ), члана 104. став 1. и 3 . Закона о туризму (,,Службени гласник РС“, бр.36/09,
88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15 и 83/18- др. закон), члана 6. став 1. тачка 4.)
Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 125/14- усклађени дин. изн. 95/15- усклађени дин. изн. 83/16, 91/16усклађени дин. изн.,104/16- др. закон, 96/17- усклађени дин. изн.) и члана 39. став
1.тачка 4. и 34. Статута Града Пожаревца(,, Службени гласник Града Пожаревца“,
бр.10/18), Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној дана _________2018.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
О БОРАВИШНOJ ТАКСИ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом oдлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе на
територији Града Пожаревца.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је физичко лице које користи услуге смештаја
изван свог пребивалишта у угоститељском, туристичком и другом објекту за смештај
лица.
Објектом у смислу став 1. овог члана сматра се: хотел, мотел, туристички
апартман, камп, одмаралиште, собе односно куће и станови у којима се пружају услуге
смештаја и исхране физичким лицима и други објекти у којима се пружају услуге у
складу са Законом о туризму.
Члан 3.
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у туристичком односно
угоститељском објекту.
Члан 4.
Боравишну таксу из члана 3. ове одлуке плаћа се : за боравак у туристичком
односно угоститељском објекту 80,00 динара дневно.
Лица од седам до петнаест година старости, плаћају боравишну таксу умањену
за 50%.

.

Члан 5.
Боравишну таксу из члана 4. ове oдлуке не плаћају :
1. деца до 7 година,
2. лица упућена на специјализовану рехабилитацију од стране надлежне лекарске
комисије,
3. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за
смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по
програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и
учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама,
4. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни
инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе,
слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа,
5. страни држављан који су по међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени обавезе плаћања таксе,
6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о
испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе,
односно организатора радних, истраживачких и еколошких акција, упут лекарске
комисије и др.)
Члан 6.
Наплату боравишне таксе врши правно, физичко лице и предузетник који пружа
услуге смештаја (у даљем тексту давалац смештаја), у складу са Законом о туризму.
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге.
Члан 7.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу дужан је да на свој терет
уплати износ не наплаћене боравишне таксе.
Члан 8.
Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже
износ боравишне таксе, а у случају из члана 5. ове одлуке да наведе основ за
ослобођење од плаћања боравишне таксе.

Члан 9
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на
одговарајући уплатни рачун јавних прихода: 840 -714552 843- 83, у року од 5 дана по
истеку сваких 15 дана у месецу.
Члан 10.
Средства боравишне таксе су приход буџета града на чијој су територији
пружене услуге смештаја и користе се за обезбеђивање информативно пропагандног
материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, за
обезбеђивање туристичке сигнализације, за рад туристичко – информативних центара, а
на основу програма који доноси Скупштина града.
II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном од 50.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице
које пружа услуге смештаја ако:
1. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан 6. ове
одлуке),
2. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописане (члан 4. ове
одлуке) или је наплати од лица која су ослобођена од плаћања боравишне таксе
(члан 5. ове одлуке),
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе, односно не наведе
основ за ослобођење од плаћања таксе (члан 8. ове длуке),
4. ако средства од боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 9. ове
одлуке)
Новчаном казном од 8.000,00 динара, казниће се за прекршај из става 1. овог
члана и одговорно лице у правном лицу.
Предузетник који пружа услуге смештаја за прекршај из става 1. овог члана
казниће се новчаном казном од 40.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 20.000,00
динара, физичко лице које пружа услуге смештаја.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 15/17).

Члан 13.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у,, Службеном
гласнику Града Пожаревца“, а примењиваће се од 01.01.2019. године.

У Пожаревцу________2018.године.

Број_________

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бојан Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Скупштина Града Пожаревца донела је Одлуку о боравишној такси, којом је
утврђена обавеза и начин плаћања ове таксе, на територији Града Пожаревца.
Правни основ за доношење Одлуке о боравишној такси која је предложена Скупштини
Града Пожаревца, је члан 32, став 1.тачка 13. и члан 66., став 3. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16-др.закон и
47/18 ), члан 104. став 1. и 3 . Закона о туризму (,,Службени гласник РС“, бр.36/09,
88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15 и 83/18- др. закон), члана 6. став 1. тачка 4.) Закона
о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12,
125/14- усклађени дин. изн. 95/15- усклађени дин. изн. 83/16, 91/16- усклађени дин.
изн.,104/16- др. закон, 96/17- усклађени дин. изн.) и члан 39. став 1.тачка 4. Статута
Града Пожаревца(,, Службени гласник Града Пожаревца“, бр.10/18).
У конкретном случају чланом 104 Закона о туризму, прописује се да висину
боравишне таксе утврђује јединица локалне самоуправе, у зависности од категорије
туристичког места, као и других законом прописаних услова и параметара.
Уредбом Владе Републике Србије (,, Службени гласник РС“, бр. 44/13), утврђени
су најнижи и највиши износи боравишне таксе за сваку категорију туристичког места.
Након спроведене јавне расправе о нацрту Одлуке о боравишној такси, ова
одлука је достављена Скупштини града на одлучивање.
се да постоји нарочито оправдан разлог за ступање ове одлуке на снагу
наредног дана од дана објављивања у ,, Службеном гласнику Града Пожаревца“, а
примењиваће се од 01.01.2019. године. Oво из разлога што је чланом 17. став 7. Закона
о буџетском систему прописано да се висина таксе чији износ није прописан законом
утврђује у текућој години за наредну годину и не може се повећавати током године за
ту годину. Обзиром на време доношења ове одлуке као и наведене законске одредбе,
ступањем одлуке на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
Града Пожаревца“ испуњени су услови предвиђени чланом 196. став 4. Устава
Републике Србије.
Процена финансијских средстава за спровођење одлуке
За спровођење ове одлуке, нису потребна додатна буџетска средства.
Број акта Градског већа: ___________ од ____________2018. Године
Oбрађивач
Одељење за буџет и финансије
ВЕЋА
Руководилац Одељења
Милан Дабић дипл. економиста
Зорица Марковић дипл. правник
правник

ПРЕДЛАГАЧ:
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Бане Спасовић дипл.

