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О Д Л У К А 

 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

 

Обрађивач: Секретаријат за 
финансије Градске управе града 
Београда 
 

За тачност података садржаних у 

материјалу, поступање у складу 

са законом и другим прописима и 

законитост предложеног решења, 

одговоран је:  

в.д.заменика начелника Градске 

управе града Београда – 

секретара Секретаријата за 

финансије  

 
          

Татјана Миливојевић 

 

Предлагач: Градско веће града                   

Београда       

Разматра и усваја: Скупштина 

града Београд 

 

 

Б е о г р а д 

Децембар 2018. године 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о боравишној такси (,,Службени лист града Београда'', бр. 50/14, 96/14, 

81/15 и 125/16) у члану 2. ставу 1. речи: ,,155,00 динара’’ замењују се речима: ,,159,00 
динара’’. 

 
Члан 2. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу 

града Београда’’ , а примењује се од 1. јануара 2019. године. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси садржан је 
у одредбама члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник 
Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 125/14 – усклађени 
дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16 – усклађени дин. изн, 104/16-др.закон, 
96/17- усклађени дин. изн. и 89/18- усклађени дин. изн.), члана 104. став 1. Закона о 
туризму ( ,,Службени гласник Републике Србије’’, број 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон, 93/12, 
84/15 и 83/18- др.закон),  члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14) Статута града Београда 
(,,Службени лист града Београда’’,  бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС ). 

 

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Одредбама члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да 
скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, 
као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада, у поступку 
утврђивања буџета за наредну годину.  

 Одредбама члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе  предвиђено је 
да јединица локалне самоуправе својим актом уводи боравишну таксу, у складу са законом 
којим се уређује област туризма. 

Одредбама члана 104. став 1. Закона о туризму, предвиђено је да јединицa 
локалне самоуправе утврђује висину боравишне таксе на њеној територији у зависности од 
категорије туристичког места или у различитој висини по деловима општине односно града 
у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре.  

У складу са одредбама Закона о туризму и подзаконским актима донетим у складу 
са тим законом, Министарство привреде донело је решење бр. 332-02-00301/2016-08 дана 
28. новембра 2016. године којим је утврђено да град Београд испуњава услове за 
туристичко место прве категорије.  

Влада Републике Србије је донела Уредбу о највишем и најнижем износу 
боравишне таксе (,,Службени гласник РС’’, бр. 44/13 и 132/14), којом је за сваку категорију 
туристичког места утврђен највиши и најнижи износ боравишне таксе. Уредбом је за 
туристичко место прве категорије предвиђен највиши износ боравишне таксе од 160,00 
динара. Упутством Министарства финансија за припрему буџета локалне власти за 2019. 
годину, са пројекцијом за 2020. и 2021. годину, предвиђен је раст потрошачких цена, крај 
периода од 2,4%, на основу чега је овом одлуком на територији града Београда, важећи 
износ боравишне таксе од 155,00 динарa увећан и за 2019. годину износи 159,00 динара, а 
што је у оквиру највишег износа таксе предвиђеног Уредбом за туристичко место прве 
категорије. 

  

 

 

 

 



 

 

 

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКРЕТНИХ РЕШЕЊА 

У члану 1. прописан је износ таксе од 159,00 динара дневно, чиме је важећи износ 
боравишне таксе од 155,00 динар увећан за 2,4%.  

 

 

У члану 3. предвиђено је да Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном листу града Београда'', а примењује се почев од 1. јануара 
2019. године, у складу са применом буџета и осталих финансијских одлука за 2019. годину. 

 
IV - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ УВЕЋАЊА ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ 

Процењује се да ће се на нивоу града Београда у 2019. години, на име повећања 
износа боравишне таксе остварити већи приход за око 28,5 милиона динара.    

 
За спровођење ове одлуке није потребно ангажовање средстава буџета Града.  

 

У изради Одлуке обављене су консултације са Секретаријатом за скупштинске 
послове и прописе - Сектором за прописе. 

 
 V -  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

Члан 2. став 1. : 
  

Боравишна такса плаћа се за сваки дан боравка у туристичком објекту у износу од 
155,00 динара. 
    

Члан 2. став 1. : 
 
  БОРАВИШНА ТАКСА ПЛАЋА СЕ ЗА СВАКИ ДАН БОРАВКА У ТУРИСТИЧКОМ 

ОБЈЕКТУ У ИЗНОСУ ОД 159,00 ДИНАРА. 
 

* 

*  * 

 

 Сагласно члану 54. тачка 1) Статута града Београда (,,Службени лист града 

Београда" бр.39/08, 06/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), Градско веће града Београда 

утврдило је ____ децембра 2018. године, Предлог одлуке о измени Одлуке о боравишној 

такси и предлаже Скупштини града Београда да исти усвоји у датом тексту. 


