
 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БОРА 

УПУЋУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ 
ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  

 

 
Градско веће града Бора позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се 

упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о боравишној такси (у даљем тексту: Нацрт 
oдлукe) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. 

Јавна расправа о Нацрту oдлукe одржаће се од 31.10.2019. до 14.11.2019. године. 

Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, 
стручна јавност, као и друге заинтересоване стране. 

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Градској управи града 
Бора-Одељењу за привреду и друштвене делатности путем електронске поште на 
адресу: јаvna.preduzeca@bor.rs или на адресу Моше Пијаде бр. 3, са напоменом: ,,За јавну 
расправу о Нацрту oдлукe. 

 
Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз 

текст Нацрта oдлукe. 

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми 
округлог стола 13.11.2019. године у Бору, сали бр. 2 у згради града Бора у Ул. Моше Пијаде 
бр. 3, са почетком у 10,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe. 

Заинтересовани учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску 
пошту јаvna.preduzeca@bor.rs ,  најкасније до 8.11.2019. године. 

По окончању Јавне расправе, Градска управа града Бора - Одељење за привреду и 
друштвене делатности ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 
дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији www.bor.rs 

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом 
Нацрта oдлукe са образложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту 
oдлукe одредило Градско веће града Бора. 

Преузмите: 
Нацрт Одлуке о боравишној такси, Образложење Одлуке о боравишној такси. 
Образац за коментаре 
Закључак о спровођењу јавне расправе за Нацрт Одлуке о боравишној такси   
 
 
 
 
 
 
 

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/2.10.2018.-Nacrt-zakona-o-CRS-sa-obrazlozenjem.docx?script=lat
http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Obrazac-Komentari-Nacrt-zakona-o-Centralnom-registru-stanovnistva.doc?script=lat


НАЦРТ 
 

 На основу  члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (‘’Службени 
гласник РС’’, 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. Закона о 
угоститељству (‘’Службени гласник РС’’, бр. 17/19), и члана 40. тачка 37. Статута града Бора 
(‘’Службени лист града Бора’’, бр. 3/19) Скупштина града Бора, на седници одржаној 
_______2019. године донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1.  

 Овом одлуком утврђује се обавезник плаћања боравишне таксе, висина боравишне 
таксе, начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе, као и начин и рок 
плаћања боравишне таксе. 

 
 Члан 2. 

 Боравишну таксу плаћа корисник услуге смештаја који изван свога места 
пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за смештај за коришћење 
комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и супраструктуре на територији града 
Бора ( у даљем тексту:корисник услуга) и угоститељ који као физичко лице пружа услуге 
смештаја у објекту домаће радиности ( кућа,апартман, соба) и сеоском туристичком 
домаћинству.  

Члан 3. 
 Под угоститељским објектом за смештај, подразумева се: хотел и подврсте хотела, 
мотел, туристичко насеље и подврста 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.  

Члан 4. 
 Боравишну таксу корисник услуга плаћа за сваки дан боравка у угоститељском 
објекту за смештај у износу од 60,00 динара.  
 Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу 
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).  
 Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.  
 Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе.  

Члан 5. 
 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 
Одељење пореске администрације Градске управе Града Бора, тако што број 
индивидуалних лежаја, односно камп парцела множи са износом боравишне таксе по 
индивидуалном лежају, односно камп парцели у зависности од територије на којој се 
угоститељски објекат налази, и то: 
 - 1.000,00 динара по лежају ако се угоститељски објекат не налази у границама 
туристичког места а по претходно донетом и правноснажном решењу о категоризацији 
угоститељског објекта од стране Одељења за привреду и друштвене делатности Градске 
управе Града Бора.  
 Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе Града Бора је у 
обавези да један примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта 
достави надлежном одељењу  за јавне приходе Градске управе града Бора, 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 6. 

 Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе из члана 5. ове одлуке, за 
текућу годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, 
уплатом у корист буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се угоститељски 
објекат налази.  
 Физичко лице које у току године започне пружање угоститељских услуга дужно је да 
плаћа износ боравишне таксе почев за наредни квартал у односу на квартал у коме је 
почео да пружа услуге.  
 Физичко лице је дужно да износ боравишне таксе плаћа почев од наредног 
квартала.  
 У случају када у току године дође до промене елемената за утврђивање висине 
годишњег износа боравишне таксе, нови износ физичко лице плаћа почев од наредног 
квартала у односу на квартал у коме је дошло до промене наведених елемената.  
 У случају када у току године престане да пружа угоститељске услуге, физичко лице 
је дужно да изврши плаћање боравишне таксе закључно за квартал у коме је престао да 
пружа услуге.  
 Физичко лице је дужно да у периоду од две године чува доказ о уплати боравишне 
таксе.  

 
Члан 7. 

 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, мултиплекс склерозе, особе ометене у 
развоју, особе оболеле од малигне болести, инсулин зависне шећерне болести, психозе, 
епилепсије, хемофилије, трајне хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализи, особе 
које се лече у вези са ХИВ инфекцијом, туберкулозом, цистичном фиброзом, аутоимуним 
системским болестима, 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 седам 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 8. 
 Средства од наплаћене боравишне таксе на територији града Бора приход су буџета 
Града Бора.  

Члан 9. 
 У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, 
наплате и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није 
предвиђено овом одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства 
није друкчије одређено.  

Члан 10. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси 
("Службени лист општина Бор", бр.27/06, „Службени лист општине Бор“ бр.1/08 и 
„Службени лист општине Бор, бр.14/08 ).  

 
Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Бора“   

 
 
Број: ______/2019-I 
 

  У Бору, ________2019. године  
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

ПРЕДСЕДНИК,  
 

            Драган Жикић 



 
O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 
I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:Правни основ за доношење 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 40. 
тачке 37.) Статута града Бора (,,Службени лист града Бора’’,  бр. 3/19). 

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.Чланом 19.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 2. 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. 

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  категорију 
туристичког места које није категорисано  - 1.000 динара. 

С обзиром на то да се Одлука о боравишној такси примењује на територији града 
Бora и да је истом утврђено да су средства од наплаћене боравишне таксе на територији 
града Бora изворни приход буџета града Бora, 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.  

Одељење за привреду и друштвене делатности Градске управе града Бора, 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. 



 Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Бора, 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 Одељења локалне пореске администрације, овом одлуком предвиђено је да је 
Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Бора, 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 Бора. 

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 Одељењем локалне пореске 
администрације. 

 
IV - СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ:За спровођење Одлуке нису потребна 

додатна средстава из буџета града Бора. 
 

 
 
  
  
  

 



ОБРАЗАЦ 

 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕКСТА НАЦРТА ОДЛУКЕ О  БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Орган/организација/заинтересовано лице:  

 

Седиште и адреса:  

 

Име и презиме лица које доставља предлоге: 

 

Контакт телефон:  

 

Е-пошта:  

 

Датум:  

 

 

Начелне примедбе на текст Нацрта Одлуке о  боравишној такси 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примедбе у појединостима (наводе се примедбе на конкретне чланове Нацрта 

Одлуке о боравишној такси  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Образложење предлога за унапређење Нацрта Одлуке о  боравишној такси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

На основу члана 101. Статута града Бора (''Службени лист града Бора'' бр. 3/19) и 
члана 7. Одлуке о јавним расправама (''Службени лист града Бора'' бр. 8/19), на предлог 
Градске управе града Бора, Градско веће града Бора, на седници одржаној 
___________2019. године, донело је  
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси 

 
 
 

1. Одређује се спровођење јавне расправе о Нацрту Одлуке о боравишној такси  
изменама (у даљем тексту: Нацрт одлукe). 
 
 2. Утврђује се Програм јавне расправе о Нацрту одлукe, који је саставни део овог 
закључка.  
 

3. Јавна расправа о Нацрту одлукe одржаће се од 31.10.2019. до 14.11.2019.  
године. 

 
4. Овај закључак ради реализације доставити Градској управи града Бора. 

 
 
 
 Број: _______/2019-IV  
 

У Бору, __________ 2019. године   
 
 
 

Г Р А Д   Б О Р  
 

Г Р А Д С К О    В Е Ћ Е  
 

 
                                        
  ГРАДОНАЧЕЛНИК, 
                            

                              Александар Миликић 
 

 
 
 
 



 
ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ  

О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О  БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 
 
 
 
 

1. У поступку припреме Одлуке о боравишној такси, (у даљем тексту: Нацрт одлуке), 
Градска управа града Бора – Одељење за привреду и друштвене делатности спроводи јавну 
расправу. 

 
2. Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 31.10.2019. до 14.11.2019. године. 
 
3. Учесници у јавној расправи су представници органа Бора, грађани, удружења, 

стручна јавност, као и друге заинтересоване стране. 

4. Програм јавне расправе о Нацрту одлуке са Нацртом одлуке објављује се на сајту 
града Бора. 

 
5. Примедбе и сугестије достављају се Градској управи града Бора - Одељењу за 

привреду и друштвене делатности на е-mail  јаvna.preduzeca@bor.rs поштом на адресу 
Градска управа града Бора, Ул. Моше Пијаде 3.  

 

Лице за контакт: Живана Туторић,  телефон бр. 030/423-255 лок 161. 
 
6. Нацрт одлуке биће представљен на отвореном састанку у форми округлог стола, 

који ће се одржати 13.11.2019. године, са почетком у 10,00 сати у сали број 2 у згради 
града Бора. 

 
7. По окончању јавне расправе Градска управа града Бора - Одељење за привреду и 

друштвене делатности ће анализирати све примедбе и предлоге у јавној расправи и на 
основу тога сачини извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од дана 
окончања јавне расправе исти објавити на сајту града Бора. 

 
 
                                                                      

 
 
 
 

 


