
 На основу чл. 73. Закона о угоститељству („Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 17/19), чл. 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16 - др. закон и 95/18 - др. закон), а у 
вези са Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 44/13 и 132/14) и Уредбом о условима и начину одређивања 
висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске 
услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и 
начин и рокови плаћања („Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/19 и 51/19), и на 
основу чл. 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст),Скупштина града Лознице, на седници одржаној 4. октобра 2019. 
године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама одлуке о боравишној такси 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о боравишној такси („Службени лист града Лознице”, бр. 25/16) члан 2. 
мења се и гласи: 
 
 „Боравишну таксу плаћа корисник услуге смештаја који изван свог места 
пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење 
комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на подручју града 
Лознице. 
 Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 
смештај. 
 Угоститељским објектом за смештај, у смислу става 1. и 2. овог члана, сматрају се 
објекти у којима се пружају услуге смештаја, припремања и услуживања хране, пића и 
напитака, друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја, и то у врсти 
угоститељског објекта: хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврсте 
туристичког насеља, пансион, камп, кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, 
ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, 
ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за пружање услуга смештаја. 
 Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа 
услугу смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).” 
 

Члан 2. 
 

 После члана 2. додаје се нови члан 2а који гласи: 
 

 „Члан 2а 
 

 „Изузетно од члана 2. ове одлуке боравишну таксу плаћа угоститељ, који као 
физичко лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству. 



 
 Боравишну таксу из става 1. овог члана физичко лице плаћа у утврђеном годишњем 
износу на прописан начин. 
 Утврђивање висине износа боравишне таксе из става 2. овог члана, као и начина и 
рокова плаћања, врши Градска управа града Лознице - Одељење за финансије и локалну 
пореску администрацију, у складу са Уредбом о условима и начину одређивања висине 
годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге 
смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин 
и рокови плаћања.” 
 

Члан 3. 
 

 Члан 5. мења се и гласи: 
 
 „Давалац смештаја је дужан да истакне износ боравишне таксе на рецепцији и у 
свакој смештајној јединици на јасан и лако уочљив начин. 
 Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.” 
 

Члан 4. 
 

 Члан 6. мења се и гласи: 
 
 „Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет 
уплати износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана 
утврђене обавезе.” 
 

Члан 5. 
 

 У члану 8. речи: „у року од 5 дана по истеку сваких 15 дана у месецу”, замењују се 
речима: „до петог у месецу за претходни месец”. 
 

Члан 6. 
 

 Члан 9. мења се и гласи: 
 

 „Средства од наплаћене боравишне таксе су приход буџета града Лознице.” 
 

Члан 7. 
 

 У члану 11. став 1. тачка 1. мења се и гласи: 
 
 „1. не наплати боравишну таксу за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 
                  смештај (члан 2. став 2. ове одлуке);”. 
 
 У тачки 2. речи: „односно не наведе основ ослобађања од плаћања или основ 
умањења износа боравишне таксе” бришу се. 



 
 У тачки 3. речи: „давалац смештаја” бришу се. 
 
 После тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи: 
 
 „4. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке.” 
 
 У ставу 2. износ од „8.000” мења се износом од „10.000”. 
 

Члан 8. 
  
 После члана 11. додаје се нови члан 11а који гласи: 
 

„Члан 11а 
 

 Новчаном казном од 80.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај правно лице 
давалац смештаја ако не истакне износ боравишне таксе на рецепцији и у свакој 
смештајној јединици на јасан и лако уочљив начин (члан 5. став 1. ове одлуке). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 15.000 до 40.000 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
60.000 до 200.000 динара.” 
 

Члан 9. 
 

 У члану 12. став 1. износ од „100.000” мења се износом од „80.000”, а износ од 
„450.000” мења се износом од „250.000”. 
 У ставу 2. износ од „10.000” мења се износом од „15.000”, а износ од „25.000” мења 
се износом од „40.000”. 
 У ставу 3. износ од „100.000” мења се износом од „60.000”, а износ од „350.000” 
мења се износом од „200.000”. 
 

Члан 10. 
 

 После члана 12. додаје се нови члан 12а који гласи: 
 

„Члан 12а 
 

 Новчаном казном од 150.000 до 350.000 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако: 
 

1. боравишну таксу не плаћа у утврђеном годишњем износу на прописан начин (члан 
2а. став 2 ове одлуке); 

2. не поступи по решењу градског туристичког инспектора.” 
 

 



Члан 11. 
 

������������Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице”. 
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