
            ПРЕДЛОГ 
        
На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени 
дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. 
изн.), члана 104. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 
93/2012 и 84/2015), Уредбе Владе РС о највишем и најнижем износу боравишне таксе ("Сл. гласник 
РС", бр. 44/2013, и бр. 132/2014) и члана 41. Статута општине Димитровград („Службени лист града 
Ниша“ бр. 28/14-пречишћени текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине Димитровград на седници 
одржаној дана ______2017. године, донела је, 
 

О Д Л У К У  
О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 

 
Члан 1.  

 
 Овом Одлуком се утврђује обавеза плаћања, начин и висина боравишне таксе за четврту 
категорију (IV) туристичког места у износу од 100,00 динара (сто динара и 00/100), за сваки дан 
боравка у туристичком објекту на територији општине Димитровград. 
 

Члан 2.  
 

Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у туристичком објекту за смештај, изван 
свог пребивалишта. 
 

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

Члан 4.  
 

Наплату боравишне таксе врше предузећа, друга правна лица и предузетници који су уписани 
у одговарајући регистар, као и физичка лица у случајевима утврђеним законом о туризму (у даљем 
тексту: давалац смештаја). 
 

Члан 5.  
 

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуга смаштаја. 
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе. 



 
Члан 6.  

 
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе, а у случају ослобађања да наведе основ ослобађања од плаћања боравишне таксе. 
 

Члан 7.  
 

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац уплаћује у року од пет дана по истеку 
сваких 15 дана у месецу. 
 

Члан 8.  
 

Средства боравишне таксе су приход буџета јединице локалне самоуправе на чијој 
теритирији су пружене услуге смештаја и користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног 
материјала којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, за обезбеђивање 
туристичке сигнализације и за рад туристичко-информативних центара. 

 
Члан 9.  

 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. листу општине 

Димитровград, а примењиваће се од 01.01.2018. године. 
 
 

Члан 10.  
 

Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању боравишне таксе („Сл. лист 
града Ниша“, бр. 156/16). 

 
 О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 19. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 
- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 
- др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), где законодаваца прописује у ставу 1. да „Актом 
Скупштине јединице локалне самоуправе уводи се боравишна такса у скласу са Законом којим се 
уређује област туризма“, док у ставу 2. одређује да „Приход од боравишне таксе представља приход 
јединице локалне самоуправе на чијој територији је наплаћен“. 

Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 и 
84/2015), у члану 104. Ставу 3. Прописује да „Ако се туристички објекат за смештај не налази на 
територији туристичког места, јединица локалне самоуправе утврдиће висину боравишне таксе за 
најнижу категорију туристичког места“. 
 Поступајући у складу  са наведеним законским одредбама Скупштина општине Димитровград 
донела је Одлуку као у диспозитиву. 
 Основни разлог што ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања јесте 
потреба да Одлука ступи на снагу у што краћем року, да се што пре достави обвезницима боравишне 
таксе, односно како би почела да се примењује од наведеног датума, т.ј. да се што пре наплаћује 
поменута такса. 

 
 
 
Број: _________ 
У Димитровграду, _________2017. година 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

 
      ПРЕДСЕДНИК 
                                                                     Зоран Ђуров 


