На пснпву шлана 32. став 1. ташка 13. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник РС“, брпј
129/2007 и 83/2014), шлана 104. Закпна п туризму („Сл. гласник РС“, брпј 36/2009, 88/2010, 99/2011 др. закпн, 93/2012 и 84/2015), и шлана 30. Став 1. ташка 22.Статута ппщтине Коажевац („Сл. лист
ппщтине Коажевац“, брпј 4/2009 и 10 /2015), Скупщтина ппщтине Коажевац, на седници пдржанпј
дана _ 2015. гпдине, дпнела је

ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ У ОПШТИНИ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1
Овпм Одлукпм увпди се бправищна такса кпју плаћа лице кпје кпристи услуге смещтаја у
угпститељским пбјектима на теритприји ппщтине Коажевац, изван свпг пребивалищта и утврђује
се висина бправищне таксе.
Члан 2
Бправищну таксу плаћа лице за сваки дан бправка у угпститељскпм пбјекту у изнпсу пд
110,00 динара.
Члан 3
Угпститељским пбјектпм у смислу пве Одлуке сматра се пбјекат кпји је функципналнп
ппвезан, ппсебнп уређен и ппремљен прпстпр кпји испуоава прпписане минималне тенишке и
санитарнп-хигијенске услпве за пружаое угпститељских услуга, пднпснп за пбављаое угпститељске
делатнпсти и пбјекат или група пбјеката у кпјем се пружају услуге смещтаја, исхране и пића кпји се
налази у руралнпм (сепскпм) пкружеоу са елементима лпкаланпг пбележја и наслеђа , кап и
пбјекат у кпјем се пружају услуге смещтаја, исхране и пића или самп услуге смещтаја у смещтајним
јединицама врсте: куће, апартман или спба.

Члан 4
Средства пд наплаћене бправищне таксе прихпд су бучета ппщтине Коажевац и кпристе се
за пбезбеђиваое инфпрмативнп-прппаганднпг материјала кпјим се прпмпвищу туристишке
вреднпсти и културнп наслеђе, пбезбеђиваое туристишке сигнализације и рад туристишкпинфпрмативних центара.
Члан 5
Бправищну таксу не плаћају:
1) деца дп седам гпдина старпсти;
2) лица упућена на баоскп и климатскп лешеое, пднпснп специјализпвану рехабилитацију
пд стране надлежне лекарске кпмисије;
3) пспбе са инвалидитетпм са телесним пщтећеоем пд најмаое 70%, впјни инвалиди пд
прве дп пете групе, цивилни инвалиди рата пд прве дп пете групе, слепа лица, лица пбплела пд
дистрпфије и српдних мищићних и неурпмищићних пбпљеоа, параплегије и квадриплегије,
церебралне и дешје парализе и мултиплекс склерпзе, пспбе пметене у развпју, кап и пратилац
наведених пспба;
4) ушеници и студенти кпји прганизпванп бправе у угпститељскпм пбјекту за смещтај ради
извпђеоа сппртскп-рекреативних и других активнпсти пп прпграму министарства надлежнпг за
ппслпве прпсвете, студенти кпји прганизпванп бправе у угпститељскпм пбјекту за смещтај ради
извпђеоа пбавезне наставе у складу са наставним планпм пбразпвне устанпве, кап и ушесници
републишких и регипналних такмишеоа у знаоу и вещтинама;

5) страни држављани кпји су пп међунарпдним кпнвенцијама и сппразумима пслпбпђени
плаћаоа таксе;
6) лица кпја непрекиднп бправе у пбјекту за смещтај дуже пд 30 дана.
Бправищну таксу умаоену за 50% плаћају лица пд седам дп 15 гпдина старпсти.
Лица из става 1. пвпг шлана не плаћају бправищну таксу акп ппднесу дпказ да су испуоени
услпви из става 1. пвпг шлана (шланска карта, пптврда щкпле, пднпснп пбразпвне устанпве, упут
лекарске кпмисије и другп).
Члан 6
Наплату бправищне таксе врще субјекти кпји пружају услуге смещтаја, кап и физишка лица у
слушајевима утврђеним Закпнпм п туризму (у даљем тексту давалац смещтаја).
Давалац смещтаја наплаћује бправищну таксу истпвременп са наплатпм услуге.
Давалац смещтаја дужан је да у рашуну за услугу смещтаја ппсебнп искаже изнпс
бправищне таксе, кап и да наведе пснпв пслпбађаоа пд плаћаоа или умаоеоа изнпса бправищне
таксе, у складу са шланпм 5. Одлуке.
Члан 7
Средства пд наплаћене бправищне таксе давалац смещтаја уплаћује у рпку пд пет дана пп
истеку сваких 15 дана у месецу.
Изнпс наплаћене бправищне таксе давалац смещтаја уплаћује на рашун јавнпг прихпда
бучета ппщтине Коажевац.
Члан 8
Акп давалац смещтаја не наплати бправищну таксу, дужан је да на свпј терет уплати изнпс
ненаплаћене бправищне таксе.
Члан 9
У ппгледу нашина пбрашуна бправищне таксе, застарелпсти наплате, пбрашуна камате и
псталпг щтп није прпписанп пвпм Одлукпм, примеоиваће се пдредбе важећих закпнских прпписа.

Члан 10
Нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 50.000 динара казниће се за прекрщај правнп лице акп:
1. давалац смещтаја не наплати бправищну таксу истпвременп са услугпм смещтаја (шлан 6. став 2);
2. давалац смещтаја у рашуну за услугу смещтаја не искаже ппсебнп изнпс бправищне таксе (шлан 6.
став 3.);
3. давалац смещтаја не уплати средства бправищне таксе надлежнпм пргану у прпписанпм рпку
(шлан 7).
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу нпвшанпм
казнпм у изнпсу пд 8.000 динара.
За прекрщај из става 1. пвпг шлана казниће се и предузетник нпвшанпм казнпм у изнпсу пд
40.000 динара.

Члан 11
Надзпр над спрпвпђеоем пве Одлуке врщи пдељеое Опщтинске управе надлежнп за
инспекцијске ппслпве прекп пвлащћених инспектпра.

Члан 12
Ступаоем на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п бправищнпј такси ("Службени
лист ппщтина ", бр. 13/2007).
Члан 13
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине
Коажевац".

Брпј

_ /2015-01

Коажевац, ____

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Маншић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Уз Одлуку о боравишној такси у општини Књажевац

Одредбама Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014)
прописана је надлежност општине да подстичне и стара се о развоју туризма на својој територији и
утврђује висину боравишне таксе, као и да Скупштина општине утврђује општинске таксе и друге
локалне приходе, који јој по овом Закону припадају.
Статутом општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број 4/2009 и 10 /2015) и то
чланом 30. став 1. тачка 22. прописана је надлежност Скупштине општине да утврђује висину
боравишне таксе.
Чланом 10. Статута о измени и допуни Статута општине Књажевац(„Сл. лист општине
Књажевац“, број 10 /2015) прописан је рок од шест месеци за усклађивање прописа оптшине са
одредбама Статута.
Доношењем ове Одлуке о боравишној такси у општини Књажевац врши се усклађивање са
одредбама Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012
и 84/2015) и Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“, број
44/2013 и 132/2014) и истом се прописује утврђивање висине боравишне таксе, ослобођења од
плаћања боравишне таксе односно умањења, услови и начин наплате боравишне таксе и новчане
казне за учињене прекршаје из овог Закона.
Чланом 104. Закона о туризму прописано је да висину боравишне таксе утврђује јединица
локалне самоуправе у зависности од категорије туристичког места, или у различитој висини по
деловима општине зависно од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.
Ставом 2. истог члана Закона прописано је да Влада Републике Србије утврђује највиши и најнижи
износ боравишне таксе за сваку категорију туристичког места. Уредбом о највишем и најнижем
износу боравишне таксе („Сл. гласник РС“, број 44/2013 и 132/2014) утврђује се највиши и најнижи
износ боравишне таксе за сваку категорију туристичког места.
Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној телефонским путем, дана
18.12.2015. године утврдило Нацрт Одлуке о боравишној такси у општини Књажевац и истиј е
упућен на јавну расправу.
Јавна расправа је одржана дана

2015. године, на којој није (је)било примедби.

Општинско веће општине Књажевац на седници одржаној дана
2015. године
утврдило Предлог одлуке о боравишној такси у општини Књажевац и предлаже Скупштини
општине да усвоји Одлуку као у Предлогу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

