
Службени лист општине Неготин бр.16/2007 од 13.06.2007.године

На основу члана 6. и 19. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник
РС»,број:62/06) члана 36. Закона о туризму («Сл.гласник РС», број:45/05) члана 18. став 1.
тачка 20. и члана 30. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник
РС»,број:9/02,33/04,135/04 и 62/06) и члана 18. Статута општине Неготин («Службени лист
општине Неготин»,број:12/06) Скупштина општине Неготин,  на седници одржаној 12. 06.
2007.године, донела је

О Д Л У К У
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
Овом Одлуком  уводи се обавеза плаћања, утврђује висина, рокови, начин плаћања

и коришћења боравишне таксе као изворног јавног прихода општине Неготин.

Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је грађанин (домаћи и инострани) који користи услугу

смештаја у туристичком објекту на територији општине Неготин  изван свог пребивалишта.
Туристичким објектом у смислу ове Одлуке сматра се хотел, мотел, туристичко

насеље, камп, одмаралиште, собе које грађани издају туристима и путницима, односно
сваки други објекат у коме се туристима и путницима пружају услуге смештаја.

Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту до 30 дана.

Члан 4.
Боравишна такса на територији општине Неготин утврђује се у износу од 50,00

динара дневно, а за стране држављане који бораве на основу одобрења за привремени
боравак у једнократном износу од 500,00 динара месечно и иста се уплаћује у корист
уплатног рачуна буџета општине Неготин.

Члан 5.
Обрачун и наплату боравишне таксе врше предузећа, предузетници  и друга

физичка лица  који су  уписани у одговарајући регистар и који пружају услуге смештаја ( у
даљем тексту:  давалац смештаја) .

Давалац смештаја наплаћује боравишну  таксу истовремено са наплатом услуге.
За стране држављане који бораве на основу одобрења за привремени боравак

такса се наплаћује приликом издавања одобрења за привремени боравак на територији
општине Неготин.

Члан 6.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу дужан је да на свој терет

изврши уплату не наплаћене боравишне таксе.

Члан 7.
Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услуге смештаја посебно искаже износ

боравишне таксе, а у случају ослобађања мора навести основ ослобађања од плаћања
боравишне таксе.

Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року од 5

дана по истеку сваких 15 дана у месецу, односно по истеку месеца.



Члан 9.
Средства боравишне таксе уплаћују се у корист буџета општине Неготин и користе

се за информативно – пропагандни материјал којим се  промовишу туристичке вредности и
културно наслеђе,  за обезбеђивање туристичке сигнализације и за рад туристичко –
информативног центра.

Члан 10.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе,обрачунавања, застарелости,

наплате,  рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није прописано овом Одлуком
сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.

Члан 11.
Боравишну таксу не плаћају:

1. деца до 7 година старости,
2. лица са тешким чулним и телесним сметњама (слепи, глуви,

дистрофичари и други),
3. лица упућена на лечење,
4. лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења

радних, истраживачких, еколошких и сличних акција,
5.  страни држављани који организовано,  преко домаћих званичних

хуманитарних организација,  долазе у РС ради пружања хуманитарне
помоћи,  и

6. страни држављани који су по међународним конвенцијама и
споразумима ослобођени плаћања такси.

              Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о

испуњености услова утврђених у овом ставу (чланска карта, потврда школе, организатора
извођења радњи, истраживачких и еколошких акција и др.).

Члан 12.
Новчаном казном од 1.000,00 динара  до 100.000,00 динара казниће се за прекршај

правно лице које пружа услуге смештаја ако:
1. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуга (члан 3. Одлуке),
2. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 4.

Одлуке),
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не  наведе основ

ослобађања ( члан 7. Одлуке).
4. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 8.

Одлуке).
Новчаном казном од  1.000,00 динара до 3.000,00 динара, казниће се  одговорно

лице у правном лицу које учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара, казниће се предузетник

који учини прекршај из става 1. овог члана.

Члан 13.
Новчаном казном од 1.000,00 динара до 5.000,00 динара казниће се за прекршај

физичко лице које пружа услуге смештаја ако :
1. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуга (члан 3. Одлуке),
2. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 4.

Одлуке),
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не  наведе основ

ослобађања ( члан 7. Одлуке).
4. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 8.

Одлуке).



Члан 14.
Новчана казна која се наплаћује на месту извршења прекршаја, може се прописати

у фиксном износу и то  за  физичко лице и одговорно лице у правном лицу у износу  од
250,00 динара  до  3.000,00 динара.

Члан 15.
У погледу начина утврђивања  боравишне таксе, обрачунавања, застарелости,

наплате, обрачуна камате и осталог што није прописано овом Одлуком  примењују се
одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању висине

боравишне таксе на територији општине Неготин («Службени лист општине
Неготин»,број:3/03 и 20/04).

Члан 17.
Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу

општине Неготин».

Број:434-7/2007-I
Дана:12. 06. 2007.године
Н е г о т и н


