На основу члана 20. тачка 23. и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС'' број 12/07 и 83/14), члана 9. тачка 23. и 25. Статута града Јагодине
(''Службени гласник града Јагодине'' број 1/08, 2/08, 11/11 и 14/13) , Скупштина града
Јагодине на XXIX седници одржаној дана 29.04.2015. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси (''Службени гласник града Јагодине'' број 6/15) у
члану 2. став 1. мења се и гласи:
''Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту у износу
од 100,00 динара''.
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Овлашћује се Градско веће града Јагодине да у наредном периоду према
указаној потреби својим актом утврђује износ боравишне таксе на основу категоризације
угоститељских објеката''.
Члан 2.
У члану 5. Одлуке после става 2. додаје се став 3. који гласи:
''Давалац смештаја у угоститељском објекту за смештај, дужан је да води дневно и
уредно евиденцију о броју присутних гостију.''
Члан 3.
У члану 11. Одлуке у ставу 3. износ од ''5.000,00'' замењује се износом од
''10.000,00 динара''.
После става 3. додаје се став 4. који гласи:
''За поновљени прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице које
пружа услуге смештаја у домаћој радиности новчаном казном у износу од 50.000,00 до
75.000,00 динара, а за сваки наредни прекршај казниће се новчаном казном у износу од
75.000,00 динара''.
Члан 4.
После члана 11. додаје се члан 12. који гласи:
''Члан 12.
Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке у делу евиденције, контроле,
обрачуна и уплате боравишне таксе врши поред Републичке туристичке инспекције и
Комунална инспекција града Јагодине преко комуналних инспектора''.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Јагодине".
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