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ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о боравишној такси („Службени лист града Београда“, број 52/19), члан 3. мења 

се и гласи: 

„Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко лице 

поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, 

апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до 

укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у 

привремено постављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела (у даљем тексту: 

физичко лице), сагласно закону којим се уређује угоститељство. 

Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са актом 

Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања 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. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. овог члана, решењем утврђује Секретаријат 

за јавне приходе Градске управе града Београда, а по претходно, од стране Секретаријата за 

привреду Градске управе града Београда, донетом и правноснажном решењу о категоризацији 

угоститељског објекта. 

  Секретаријат за привреду Градске управе града Београда је у обавези да један примерак  

правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави надлежном одељењу 

Секретаријата за јавне приходе Градске управе града Београда, са следећим подацима: 

 име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, 

адреса становања (општина, улица, кућни број), 

 општина, улица, кућни број и број  смештајне јединице, 

 ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној јединици, 

 период за који се утврђује боравишна такса, 

 доказ о пријему решења, 

 клаузула са датумом правоснажности решења о категоризацији.“. 

 

 

Члан 2. 
 

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

Београда’’. 
 
  



 

 
 

 

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’’, бр. 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., 
89/18- усклађени дин. изн. и 95/18- др.закон), члана 73. става 1. Закона о угоститељству 
(,,Службени гласник Републике Србије’’, бр. 17/19), члана 5. Уредбе о условима и начину 
утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске 
услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начина 
и рокова плаћања (,,Службени гласник Републике Србије’’, бр. 47/19 и 51/19) и члана 25. тачке 9. 
и 41. и члана 31. тачке 14) Статута града Београда (,,Службени лист града Београда’’,  бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 7/16 – одлука УС и 60/19). 

 

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. 

Чланом 71. Закона о угоститељству прописано је да изузетно, боравишну таксу плаћа 
угоститељ, који као физичко лице пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском 
туристичком домаћинству. Такође, ставом 2. овог члана прописано је да боравишну таксу, физичко 
лице плаћа у утврђеном годишњем износу на прописан начин. 

Одредбама члана 73. став 1. Закона о угоститељству, 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. 

На основу наведеног прописа, Скупштина града Београда  је на седници одржаној 
25.06.2019. године, усвојила Одлуку о боравишној такси (''Службени лист града Београда'', бр. 
52/19), која се примењује од 1. јула 2019. године. 

Чланом 75. став 2. Закона о угоститељству прописано је да Влада РС ближе прописује 
услове и начин утврђивања 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 рокове плаћања. 

Влада Републике Србије донела је Уредбу о условима и начину утврђивања 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.  

Чланом 3. Уредбе, прописано је да се висина годишњег износа боравишне таксе за 
физичко лице утврђује тако што се број индивидуалних лежајева, односно камп  

 



 

 
 

парцела, множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, односно камп парцели у 
зависности од територије на којoј се угоститељски објекат налази и то за I категорију туристичког 
места  - 3.300 динара. 

Чланом 5. Уредбе, прописано је да je надлежни орган јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се угоститељски објекат налази, дужан да за свако физичко лице утврди висину 
годишњег износа боравишне таксе, у року од 15 дана од дана правноснажности решења о 
категоризацији. Чланом 8. Уредбе прописано је да је надлежни орган дужан да за сваки 
угоститељски објекат утврди висину годишњег износа боравишне таксе, у року од 15 дана од 
почетка примене Уредбе, а чланом 6. Уредбе прописано је да податке о висини годишњег износа 
боравишне таксе, уплатном рачуну за боравишну таксу и позиву на број одобрења, физичко лице 
добија од надлежног органа.  

С обзиром на то да се Одлука о боравишној такси примењује на територији града Београда 

и да је истом утврђено да су средства од наплаћене боравишне таксе на територији града 

Београда изворни приход буџета града Београда, овом Одлуком је извршено прецизирање 

одредби члана 5. наведене Уредбе, која се односи на надлежни орган јединице локалне 

самоуправе који утврђује висину годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа 

угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству.  

Секретаријат за привреду Градске управе града Београда, обавља као поверен посао, 

категоризацију угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско 

туристичко домаћинство у складу са прописима којима се уређује област угоститељства. 

 Секретаријат за јавне приходе Градске управе града Београда, у складу са Одлуком о 

градској управи града Београда, између осталог, врши послове који се односе на: утврђивање, 

контролу и наплату у јавноправном односу пореза на имовину и других изворних јавних прихода. 

Имајући у виду, да је боравишна такса изворни јавни приход јединице локалне самоуправе, 

сагласно наведеној надлежности Секретаријата за јавне приходе, овом одлуком предвиђено је да 

је Секретаријат за јавне приходе Градске управе града Београда, надлежни орган који решењем 

утврђује висину годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске 

услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству на територији 

града Београда. 

Чланом 79. Закона о угоститељству прописано је да у погледу утврђивања боравишне 

таксе, застарелости, наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог 

што није посебно прописано овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 

порески поступак и пореска администрација. 

Нацрт ове одлуке је припремљен у сарадњи са Секретаријатом за јавне приходе и 
Секретаријатом за привреду. 

 

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКРЕТНИХ РЕШЕЊА 

 

У члану 1. Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси, мења се члан 3. Одлуке о 

боравишној такси, којим се прецизира да је Секретаријат за јавне приходе Градске управе Града 

Београда, надлежни орган јединице локалне самоуправе, који решењем, утврђује висину 

годишњег износа боравишне таксе коју плаћа физичко лице које поседује  правоснажно решење о 

категоризацији угоститељског објекта, које је донео Секретаријат за привреду Градске управе 

града Београда и које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком домаћинству, као и податке које је потребно да садржи решење о 

категоризацији угоститељског објекта. 



 

 
 

У члану 2. ове одлуке прописано је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ,,Службеном листу града Београда’’. 

 

IV - ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ УВЕЋАЊА ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ 

Овом одлуком нема нових финансијских ефеката на буџет града Београда и буџете 
градских општина, те у складу са тим одлука има неутрално дејство на буџет града Београда. 

 
 
V - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
За спровођење Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета града Београда. 
 

     
     VI -  ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 
Члан 3. 

 
„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 у складу са актом Владе, којим се утврђују ближи услови и начини висине годишњег износа 
боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као начин и рокови плаћања“. 

 
 

НОВИ члан  3. 

 
ИЗУЗЕТНО ОД ЧЛАНА 2. ОВЕ ОДЛУКЕ БОРАВИШНУ ТАКСУ ПЛАЋА УГОСТИТЕЉ, КОЈИ 

КАО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПОСЕДУЈЕ РЕШЕЊЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ И ПРУЖА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 

У ОБЈЕКТИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ (КУЋА, АПАРТМАН И СОБА) И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ 

ДОМАЋИНСТВУ, У ОБЈЕКТИМА СМЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА ДО УКУПНО 30 ИНДИВИДУАЛНИХ 

ЛЕЖАЈЕВА И У ОБЈЕКТУ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА НА ОТВОРЕНОМ У 

ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉЕНОЈ ОПРЕМИ ЗА КАМПОВАЊЕ ДО УКУПНО 20 КАМП ПАРЦЕЛА, 

САГЛАСНО ЗАКОНУ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УГОСТИТЕЉСТВО (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ). 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПЛАЋА БОРАВИШНУ ТАКСУ У УТВРЂЕНОМ ГОДИШЊЕМ ИЗНОСУ У 

СКЛАДУ СА АКТОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИМ СЕ УТВРЂУЈУ БЛИЖИ УСЛОВИ И 

НАЧИН УТВРЂИВАЊА 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. 

ГОДИШЊИ ИЗНОС БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, РЕШЕЊЕМ 

УТВРЂУЈЕ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, А ПО 

ПРЕТХОДНО, ОД СТРАНЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА, ДОНЕТОМ И ПРАВНОСНАЖНОМ РЕШЕЊУ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКОГ 

ОБЈЕКТА. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА 

ЈЕДАН ПРИМЕРАК  ПРАВНОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ УГОСТИТЕЉСКОГ 



 

 
 

ОБЈЕКТА ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ ОДЕЉЕЊУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА, СА СЛЕДЕЋИМ ПОДАЦИМА: 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ОБВЕЗНИКА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 

ЧЛАНА, ЈМБГ, АДРЕСА СТАНОВАЊА (ОПШТИНА, УЛИЦА, КУЋНИ БРОЈ), 

 ОПШТИНА, УЛИЦА, КУЋНИ БРОЈ И БРОЈ  СМЕШТАЈНЕ ЈЕДИНИЦЕ, 

 ОЗНАКА КАТЕГОРИЈЕ, БРОЈ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛЕЖАЈЕВА И БРОЈ КАМП ПАРЦЕЛА У 

СМЕШТАЈНОЈ ЈЕДИНИЦИ, 

 ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ УТВРЂУЈЕ БОРАВИШНА ТАКСА, 

 ДОКАЗ О ПРИЈЕМУ РЕШЕЊА, 

 КЛАУЗУЛА СА ДАТУМОМ ПРАВОСНАЖНОСТИ РЕШЕЊА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ. 

 

 
 
* 

*  * 
 

Сагласно члану 54. тачка 1. Статута града Београда (,,Службени лист града Београда", 
бр.39/08, 06/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), Градско веће града Београда утврдило је ____ 
августа 2019. године Нацрт одлуке о измени Одлуке о боравишној такси и предлаже Скупштини 
града Београда да исти усвоји у датом тексту. 

 
 


