
На основу члана 6. став 1. тачка 4. и члана 19.  Закона о финансирању  

локалне самоуправе  («Службени гласник Републике Србије», број 62/06), члана 

104. став 1. Закона о туризму («Службени гласник Републике Србије», број 36/09) и 

члана 37. став 1. тачка 13. Статута општине Босилеград («Службени гласник 

Пчињског округа», број: 16/08 и 20/09), Скупштина општине Босилеград на 

седници одржаној дана 11.12.2013. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

O 

БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1.  

 Овом одлуком утврђује се обавеза и начин плаћања боравишне таксе на 

територији општине Босилеград. 

 

Члан 2.  

 Обвезник боравишне таксе је физичко лице које користи услуге смештаја у 

туристичком или угоститељском објекту, изван свог свог пребивалишта у складу са 

Законом о туризму. 

 Објекат  у смислу става 1. овог члана јесте:  

- хотел, мотел, пансион, туристички апартман, туристичко насеље, камп, 

одмаралиште, природно лечилиште, соба које грађани користе за пружање услуга 

смештаја и сваки други објекат у коме се пружају услуге смештаја. 

 

Члан 3.  

 Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у објекту из члана 2. ове 

одлуке. 

 

Члан 4.  

 Боравишна такса плаћа се:  

 1) за боравак у угоститељским објектима у Босилеграду  60,00 динара, 

 2) за боравак у објектима које издају правна и физичка лица по селима на 

територији општине Босилеград  30,00 динара. 

  

 

Члан 5.  

 Боравишну таксу из члана 4. ове одлуке не  плаћају:  

1) деца до седме  године старости;  

2) лица упућена на климатско лечење односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије;  

3) лица која организовано бораве у туристичком објекту ради извођења 

истраживачких, еколошких и сличних акција, осим спортиста који се 

налазе на припремама или такмичењима;  

4) страни држављани који су по међународним конвенцијама и 

споразумима ослобођени плаћања таксе; 

5) лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана;  



6) ученици и студенти чији боравак организују школе и факултети у оквиру 

редовних програма, 

7) особе са инвалидитетом са теласним 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 

дечије парализе и мултиплекс склерозе, ксо и пратилац наведених особа. 

 

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 ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда 

школе, односно организатора радних, истраживачких и еколошких акција, упут 

лекарске комисије и др.). 

 

Члан 6. 

   

 Наплату боравишне таксе врше привредни субјекти и  лица из члана 4. ове 

одлуке која пружају услуге смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).  

 Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом 

смештаја.  

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

уплати износ боравишне таксе.  

 

Члан 7.  

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

износ боравишне таксе,  а у случају из члана 5. ове одлуке да наведе основ 

ослобађања од плаћања таксе.  

 

Члан 8.  

 Средстав од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року 

од 5 дана по истеку сваких 15 дана у месецу у буџету општине Босилеград на 

рачун: 

 Боравишна такса 840-714552843-83 са позивом на број 97    14-028. 

 

Члан 9.  

 У погледу утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, 

наплате, обрачуна камате, повраћаја погршно уплаћене таксе и осталог што није 

посебно прописано овом одлуком, сходно се примењује одредбе закона којим се 

уређује порески поступак и пореска адмистрација.  

 

Члан 10.  

 Средства боравишне таксе су приходи буџета општине Босилеград и 

користе се за Законом утврђене намене у складу са програмом који доноси 

Скупштина општине Босилеград.  

 



Члан 11. 

 Надзор над применом ове одлуке врши туристичка инспекција. 

 

Члан 12.  

 Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 

предузеће или друго правно лице ако: 

1) не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге смештаја 

(члан 6. став 2.); 

2) наплати боравишну таксу у износу већем или мањем од прописаног 

(члан 4.);  

3) у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе 

(члан 7.); 

4) не уплати средства боравишне таксе у прописаном року на рачун буђета 

општине Босилеград (члан 8.); 

За прекршаја из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу 

или другом правном лицу новчаном казном од 1.000 до 3.000 динара.  

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

од 10.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лиц давалац 

 смештаја новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара.  

 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној 

такси («Службени гласник Пчињског округа», број 34/2010) 

 

Члан 14.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику града Врања».  

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06- 430/2013 

У Босилеграду, дана 11.12.2013. године 

 

                                                 ПРЕДСЕДНИК, 

              Саша Миланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


