ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
„Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 7/2009 и 11/2010

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уводи се боравишна такса коју плаћа лице за сваки дан боравка у
угоститењском објекту за смештај на територији општине Велико Градиште, изван
свог пребивалишта.
Члан 2.
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за
смештај у износу од 60,00 динара.
Члан 3.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица упућена на бањско и климатско лечење односно специјализовану
рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије;
3) 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
неуромишичних оболења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечје
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа;
4) 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, студенте који
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради извођења
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и
ученици републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
5) страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима
ослобођени плаћања таксе;
6) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година
старости.
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 образовне установе, упут лекарске комисије и др.)

Члан 4.
Наплату боравишне таксе врше привредни субјекти који пружају услугу
смештаја, као и субјекти из члана 74. став 1. и члана 77. став 1. Закона о туризму
преко којих се пружа услуга смештаја. (у даљем тексту: давалац смештаја).
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге смештаја.
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Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.
Члан 5.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ
боравишне таксе, а у случају из члана 3. ове Одлуке да наведе основ ослобађања од
плаћања боравишне таксе.
Члан 6.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од
пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу.
Члан 7.
Средства боравишне таксе су приход буџета Општине и користе се за
финасирање информаривно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке
вредности, обезбеђивање туристичке сигнализације и програма рада Туристичке
организације.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања застарелости,
наплате, обрачуна камате, повраћаја погрешно уплаћене таксе и осталог што није
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим уређује порез на
доходак грађана.
Члан 9.
Конторолу наплате боравишне таксе врши надлежна инспекцијска служба.

II. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном од 15.000,00 до 125.000,00 динара, казниће се за прекршај
правно лице које пружа услуге смештаја, ако:
1) не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја,
2) у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе и не наведе основ
ослобађања или умањења износа боравишне таксе,
3) средства од наплаћене боравишне таксе не уплати надлежном органу у
прописаном року.
Новчаном казном од 1.000,00 до 2.500,00 динара казниће се за прекршај из става 1.
овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 7.500,00 до 40.000,00 динара казниће се предузетник који
учини прекршај из став 1. овог члана.

3
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Велико Градиште“, а примењује се од 1. јануара 2010. године.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси
Број: 434-7/2006 „Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 6/2006 године.

