На основу члана 20.и 28. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007) члана 104. Закона о туризму („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 88/10, 99/11други закон, 93/12 и 84/15), члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе, („Службени
гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 86/16,104/16-други закон) и члана 37. Статута општине
Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.5/15-пречишћен текст)
Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној дана 14.07.2017.године, донела је

ОДЛУКУ
О изменама и допунама Одлуке о боравишној такси на
територији општине Мали Зворник
Члан 1.
У основном тексту Одлуке о боравишној такси на територији општине Мали Зворник
(„Службени лист општине Мали Зворник“ број: 3/10), члан 9. мења се и гласи:
Средства од боравишне таксе уплаћују се на одговарајући уплатни рачун: Боравишна
такса број: 840-714552843-83 са позивом на број: 97 контролни број 065 ПИБ (ЈМБГ)
корисника.
Члан 2.
У истој Одлуци члан 11. мења се и гласи:
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате и
принудне наплате, рпкова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом
Одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, ако законом којим се уређује област туризма није друкчије регулисано.
Члан 3.
После члана 12. Одлуке додаје се члан 12а који гласи:
Члан 12а.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за привреду, урбанизам и
инспекцијске послове и општински комунални инспектор.
Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе врши порески
инспектор контроле наплате дуга и накнада Одељења за локалну пореску администрацију.
За прекршаје прописане овом одлуком надлежни инспектор издаје прекршајни налог.
Члан 4.
У основном тексту Одлуке члан 13. мења се и гласи:
Новчаном казном од 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице које пружа
услуге смештаја, ако:
1. боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног (члан 4. и 6. став 2.
ове Одлуке);

2. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан 6. ове Одлуке);
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ ослобађања од
плаћања боравишне таксе (члан 8. ове Одлуке);
4. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 10. ове
Одлуке).
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу које
учини прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 250.000,00 динара казниће се и предузетник који учини прекршај из
става 1. овог члана.
Члан 5.
У основном тексту Одлуке члан 14. мења се и гласи:
Новчаном казном од 75.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које пружа
услуге смештаја, ако:
1. боравишну таксу наплати у већем или мањем од прописаног (члан 4. и 6. став 2. ове
Одлуке);
2. не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге (члан 6. ове Одлуке);
3. у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе или не наведе основ ослобађања од
плаћања боравишне таксе (члан 8. ове Одлуке);
4. средства од наплаћене боравишне таксе не уплати у прописаном року (члан 10. ове
Одлуке).
Члан 6.
Остале одредбе основног текста Одлуке о боравишним таксама на територији општине
Мали Зворник остају на снази.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Мали Зворник".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
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Образложење
Правни основ за изрду ове Одлуке о изменама и допунама Одлуке о боравишној такси
на подручју општине Мали Зворник садржан је у члану 20.и 28. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007), члану 104. Закона о туризму („Службени
гласник РС“ бр. 36/2009, 88/10, 99/11-други закон, 93/12 и 84/15), члану 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе, („Службени гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12,
86/16,104/16-други закон) и члану 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист
општине Мали Зворник“ бр. 5/15-пречишћен текст).
Одредбама Закона о локалној самоуправи регулисано је, да је у надлежности општине
оснивање установа и организација у области туризма, као и праћење и обезбеђење њиховог
функционисања.
Чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе, регулисано је, да висину локалне
боравишне таксе, као изворног прихода општине, утврђује Скупштина општине.
Законом о туризму, члан 103. до 109. регулисано је питање боравишне таксе.
У члану 103. регулисано је да боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у
угоститељском објекту за смештај, изван свог пребивалишта.
Чланом 104. до 107.регулисана су питања наплате и ослобађања од обавезе плаћања
боравишне таксе.
Чланом 109. Закона о туризму прецизирано је, да су средства боравишне таксе приход
буџета општине и да се користе за обезбеђивање информативно-пропагандног материјала
којим се промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, обезбеђивање туристичке
сигнализације и рад туристичко.
Одлуку о боравишним таксама на подручју општине Мали Зворник донела је
Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној 11.06.2010.године и иста је
објављена у „Службеном листу општине Мали Зворник“ бр.3/10).
У циљу регулисања и обезбеђења спровођења Одлуке као и контроле наплате боравишне
таксе и усклађивања Одлуке са Законом о прекршајима („Службени гласник РС“ бр.65/13,
13/16 и 98/16 Одлука УС РС) Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној
дана 05.07.2017.године утврдило је Предлог одлуке.
С обзиром на напред наведено предлаже се Скупштини општине Мали Зворник да
усвоји Одлуку о изменама и допунама Одлуке о боравишној такси на територији општине
Мали Зворник, у предложеном тексту.
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