
На  основу  члана  56.  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду  Градског већа  Града  Ниша  (“Службени  лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме, израде  и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 07.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлукe о боравишној такси.

II Предлог одлуке о боравишној такси доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III  За  представника предлагача  по  овом  предлогу  на  седници  Скупштине  Града
Ниша, одређује  се  Драган  Карличић , начелник Управе за  привреду, одрживи  развој  и
заштиту животне средине.

Број: 483-1/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје  Славковић, дипл. правник



                  

На  основу члана  104.  став  1  Закона  о  туризму  (''Службени  гласник
Републике Србије'', број  36/09,  88/2010, 99/2011-др.закон,   93/12), члана   7 и
19 Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике
Србије'',  број  62/06,47/11, 93/12 и  99/13)  и  члана  37.  Статута  Града  Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', број 88/08),  

Скупштина Града Ниша, на седници од _______ 2014. године, донела је

О   Д   Л   У   К  У
О   БОРАВИШНОЈ   ТАКСИ

Члан 1.

Овом  Одлуком  уводи се боравишна такса коју плаћа лице  које  користи
услуге смештаја у угоститељским објектима на целој територији  Града Ниша,
изван свог пребивалишта и утврђује висина боравишне таксе.

Члан 2.

Боравишну  таксу  плаћа  лице  за  сваки  дан  боравка  у  угоститељском
објекту у износу од  130,00 динара.

Члан 3.

Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета Града Ниша и
користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног  материјала  којим  се
промовишу  туристичке  вредности  и  културно  наслеђе,  обезбеђивање
туристичке сигнализације  и рад туристичко информативних центара.

Члан 4.

Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2)  лица  упућена  на  бањско  и  климатско  лечење,  односно  специјализовану
рехабилитацију од надлежне лекарске комисије;



3) особе  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  мултиплек  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  7  до  15 година
старости.

Лица из  става 1.  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 5.

Наплату  боравишне таксе врше  субјекти  који пружају услуге смештаја,
као и   физичка лица  у случајевима  утврђеним  Законом  о туризму (у даљем
тексту давалац смештаја).

Давалац смештаја  наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом
услуге.

Члан 6.

Ако давалац  смештаја  не наплати  боравишну таксу, дужан  је  да на свој
терет уплати  износ ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 7.

Ступањем  на снагу ове Одлуке престаје  да важи Одлука о боравишној
такси (''Службени лист Града Ниша'', бр. 22/2010).



Члан 8.

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у
''Службеном листу Града Ниша''.

Број: _____________
У Нишу, _____________2014. године

СКУПШТИНА  ГРАДА НИША

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                  Проф. др Миле Илић



                   

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Одредбама  члана  7  и  19 Закона  о финансирању  локалне  самоуправе
(''Службени  гласник  РС'',  бр.  62/06,  47/11,  93/12 и  99/13),  предвиђено је  да
јединица  локалне  самоуправе  својим  актом  уводи  боравишну  таксу,  а  на
основу овлашћења из члана 104 став 1 Закона о туризму (''Службени гласник
РС'', бр.  36/09,  88/10,  99/11-др.закон  и 93/12),   утврђује  висину боравишне
таксе на њеној територији.  

Чланом  21 став  1 тачка 23  и  чланом  37 тачка  3 Статута  Града Ниша
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/08), предвиђено је  да Скупштина  Града
утврђује  стопе  изворних  прихода  и  висину  локалних  такси  и  накнада  у
поступку утврђивања буџета  за наредну годину.

Приход од наплаћене боравишне  таксе  која се оствари  на  територији
Града  Ниша  користи  се  за  обезбеђивање  информативно-пропагадног
материјала,  којим  се промовишу туристичке вредности  и културно  наслеђе,
обезбеђивање  туристичке  сигнализације  и  рад  туристичко-информативних
центара. 

Решењем  Министарства  привреде  број  332-01-00086/2-2013-09  од
06.01.2014.године,   утврђује се да Град Ниш  испуњава услове за туристичко
место  I  категорије. Уредбом  о  највишим  и  најнижим  износима боравишне
таксе  (“Службени  гласник  РС“,бр.  44/2013)   од  21.05.2013.године  за I
категорију  туристичког  места утврђен је  наjвиши износ боравишне таксе од
140 динара. На  тај  начин  стекли су се услови за доношењем  нове Одлуке о
боравишној такси.

Износ  боравишне  таксе  од  130  динара  за целу  територију  Града,  у
складу је  са Уредбом  и  на нивоу је  висине боравишне таксе  осталих већих
градова у Србији.  Како  средства  од боравишне  таксе  представљају  приход
буџета  то ће се овим утицати  на повећање прихода Буџета Града Ниша.  

     
              ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА
     
           Јадранка Стевановић,дипл.ецц
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