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На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађен дин. изн. и 125/2014 – усклађен 
дин. изн.), чланa 104. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 
– др. закон и 93/2012), Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. 
гласник РС“, бр. 44/2013) и Уредби о изменама Уредбе о највишем и најнижем износу 
боравишне таксе (05 број 110-15194/2014) и на основу члана 15. ст. 1. тач. 3. и 13. 
Статута општине Власотинце („Сл.  гласник  града  Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11), 
Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана  15.12.2015. године доноси  
 

ОДЛУКУ  
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1 

Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 
плаћања боравишне таксе за боравак у угоститељском објекту за смештај (у даљем 
тексту: боравишна т акса) на територији општине Власотинце.. 
 

Члан 2 
Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге смештаја у 

угоститељском објекту, изван свог пребивалишта, на територији општине Власотинце.  
 

Члан 3 
Под угоститељским објектом за смештај у смислу ове Одлуке подразумева се: 

хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, 
кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и 
други објекти за пружање услуга смештаја.  
 

Члан 4 
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 

смештај лица у висини утврђеној овом Одлуком.  
 

Члан 5 
Боравишна такса из члана 4. ове Одлуке плаћа се у дневном износу од 50,00 

РСД у свим угоститељским објектима за смештај назначених у члану 3. ове Одлуке.  
 

Члан 6 
Боравишну таксу из члана 5. ове одлуке не плаћају:  
1.   Деца до 7 година старости,  
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске службе,  
3. Особе са инвалидитетом, 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 обољња, 
параплегије и квадриплегије, целебралне и дечије 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, студенти који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 
наставним планом и програмом образовне установе, као и учесници републичких и 
регионалних такмичења у знању и вештинама,  

5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођеним плаћања таксе као што је хуманитарни рад и друго,  

6. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  
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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 да 

су испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе односно 
образовне установе, упут лекарске комисије и друго).  
 

Члан 7 
Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, као и 

физичка лица које пружају угоститељске услуге у домаћој радиности или сеоском 
туристичком домаћинству (у даљем тексту: давалац смештаја) преко локалне 
туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог правног 
лица регистрованог за обављање привредне делатности, на основу Уговора.  

Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, ради евидентирања, 
Служби за туризам при Општинској управи општине Власотинце.  

Служба из става 2. води евиденцију категорисаних кућа, апартмана и соба као 
поверени посао и дужана је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју 
води у писаној и штампаној форми. 
 

Члан 8 
Боравишна такса се не може наплатити у износу већем или мањем од 

прописане.  
 

Члан 9 
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге 

смештаја.  
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет 

уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.  
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја у угоститељском 

објекту посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ ослобађања од 
плаћања или умењења износа боравишне таксе, у члану 6 ове Одлуке.  

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од 
пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу, на прописан уплатни рачун јавних 
прихода – Боравишна такса. 
 

Члан 10 
Средства од боравишне таксе уплаћују се на одговарајући уплатни рачун 

буџета општине Власотинце, број: 840-733154843-26, модел: 97 позив на број:  
72113101608258. 
 

Члан 11 
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине 

Власотинце и користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног материјала 
којим се промовишу туристичке вредности и културно-историјско наслеђе општине  
Власотинце, обезбеђивање туристичке сигнализације и рад туристичко-
информативног центра, у складу са програмом, који за сваку календарску годину 
доноси Туристичка организација општине Власотинце, а на који сагласност даје 
Скупштина општине Власотинце..  
 

Члан 12 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине 

Власотинце.  
Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе врши 

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Власотинце. 
 

Члан 13 
Новчаном казном у исносу од 100.000 до 250.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако:  
1. не наплати боравишну таксу,  
2. наплати боравишну таксу у износу вићем или мањем од утврђеног,  
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3. не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја,  
4. у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе и не 

наведе основ ослобађања или умањења износа боравишне таксе,  
5. не уплати средства боравишне таксе у прописаном року ( члан 9. ове 

Одлуке). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

које пружа услуге смештаја и физичко лице које пружа услуге смештаја у домаћој 
радиности и сеоском туристичком домаћинству, новчаном казном у износу од 5.000,00 
до 50.000,00 динара.  
 

Члан 14 
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној  

такси   01 број 06-13/2015 од 17.04.2015. године,  донета  од  стране  Општинског  већа  
општине  Власотинце. 
 

Члан 15 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града  Лесковца”, а примењиваће се од 01.01.2016.године.  
 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 06-70-12/2015,  

дана 15.12.2015. године. 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                       Мирослав  Ранђеловић, с.р. 
 
   Тачност преписа оверава 
 
            СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
        Бојан Цветковић 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни  основ за  доношење  Одлуке  о  боравишној  такси    садржан  је  у чл. 104 
Закона  о  туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон и 
93/2012), којим  је  прописано   да   „Висину  боравишне  таксе  утврђује  јединица  
локалне  самоуправе  у  зависности  од  категорије  туристичког  места  или  у  
различитој  висини  по  деловима  општине у  зависности  од  изграђености  
комуналне,  саобраћајне  и  туристичке  инфраструктуре“ и чл.  19 . Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 
99/2013 – усклађен дин. изн. и 125/2014 – усклађен дин. изн.), којим  је  у ст. 1. 
прописано  да  „Актом  скупштине  јединице  локалне  самоуправе  уводи  се  
боравишна  такса  у  складу  са  законом  којим   се  уређује  област  туризма“  и  у  
ст.  2.  да  „Приход  од  боравишне  таксе  представља  приход  јединице  локлане  
самоуправе  на  чијој  територији  је  наплаћен“. 
 
У члану   15. ст. 1.  тачка  3.  Статута  општине  Власотинце („Сл.  гласник  града  
Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11), је  прописано  да  „Скупштина  општине  у  складу  са  
законом утврђује  стопе  изворних  прихода општине,  као  и  начин и  мерила  за  
одређивање  висине  локалних  такси  и  накнада“,    а  у  ставу  13. да  „ 
Скупштина  општине  утврђује  општинске  таксе  и  друге  локалне  приходе  који  
општини  припадају  по  закону“. 
 
Разлози  за  доношење  Одлуке  о  боравишној  такси  су  саджани  у чињеници  да  је  
Одлука о боравишној  такси 01 број 06-13/2015 донета  од  стране  Општинског  већа  
општине  Власотинце дана  17.04.2015. године,  у  супротности  са  напред  наведеним  
законским  прописима  јер  је  донета  од  стране  ненадлежног  органа  општине  
Власотинце. 
 
Наведена  одлука  Општинског  већа  општине  Власотинце   је  несагласна  
одредбама  чл.  103-109. Закона  о  туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,..93/12),  јер  
не  садржи одредбе  о  обвезницима  плаћања  боравишне  таксе, одредбе  о  
основима  за  ослобођење од  плаћања  или  умањења  боравишне  таксе,  одредбе  о  
субјектима  и  начину наплате  боравишне  таксе, одредбе  о  року  уплате  боравишне  
таксе  и  одредбе  о  намени  за  која  ће  бити  коришћена  средства  од   боравишних  
такси  као  прихода  општине.  
 

Наведена  одлука  Општинског  већа   није   донета  у  складу    са  чл.  7. ст. 2. 
и 3.  Закона  о  финансирању локалне  самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,... и 
99/13),  којим  је  одређено  да се  одлуке скупштине  јединице  локалне  самоуправе  о  
стопама  изворних  прихода,  као  и  начин  и  мерила  за  одређивање  висине  
локалних  такси и накнада  доноси  након  одржавања  јавне  расправе,  а  може  се  
мењати  највише  једанпут  годишње  и  то  у  поступку  утврђивања  буџета  јединице  
локалне  самоуправе за  наредну  годину. 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДНИК   
                                                                             ОПШТИНЕ  ВЛАСОТИНЦЕ 
 
                                                                                     Зоран  Тодоровић 


