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Peuy6"ruara Cp6uja
rPAA IIAIIAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-3812020-1il

13. uapr 2020. roAr{He
qAqAK

cKvtI[rT[rHA rPAIA TIAqKA

Ha ocuory qraHa 46. 3ar<oua o roxaunoj caMoyrrpaBra (,,Cn.rraurraK PC" 6p.12912007,
8312014 - Ap. 3aKos, l}112016 - gp.3aKoH u 4712018) u wrana 84. Craryra rpaAa gaqxa

(,,Cr.macr rpaAa l{aqKa" 6p. 612019),

fpa4crco eehe rpaAa 9aura, Ha ceAHr{qu o.upNanoj 13. naapra 202A. roAr.rne, yrBpIr{no

IPEIJTOT OIJTyKE
O EOPABI,IIIIHOJ TAKCI,I

na rpernaxe Cxlmrurumr AaAouece

oAnyKy
O BOPABPIIIIHOJ TAKCII

y rercry xojra je rociar.,reu o46opHraquMa 3a ceAHr.rqy Crlmmruue.

I,Issecrarall Ha ceAHI4IIIir CxyumruHe je He6ojma Eexanrah, HaqeJrulrK lpaacxe yfipaBe
3a ofirrrre u saje4uau(e [ocJroBe.
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Peny6nr.rra Cp6nja
fpa4 rlauar

fpa4cra yrpaBa 3a orIIIre LI sajeAHI,IqKe

rrocJroBe lpaAa qaqxa

Bpoj : 020-2 8 12020-IY -7
12.3.2020. roAlIHe
9aqar

IPAICKO BEhE IPAAA IIAIIKA

Y upunory aKra AocraBJbaMo Barvr uaqpr flpe4nora Oanyre o 6opanruHoj raKcr, Ha

AAJby HaAnexHocr.

HAIIETHI,IK
rrpaBe 3a o[rrrre I{

rpaAa rla.rrca



На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени 

гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – 

усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. 

изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн., 

95/2018 – др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн.), члана 73. Закона о угоститељству 

("Службени гласник РС", број 17/2019), и члана 54. став 1. тачка 7) Статута града Чачка 

("Службени лист града Чачка“, број 6/2019), Скупштина града Чачка, на.седници 

одржаној ___________________ године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се обавезник плаћања боравишне таксе, висина 

боравишне таксе, начин утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе, начин и 

рок плаћања боравишне таксе, као и ослобођења од 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 Чачка (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 

Градска управа за локалну пореску администрацију града Чачка, 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 Градске управе за локални економски развој града 

Чачка. 

Градска управа за локални економски развој града Чачка је у обавези да један 

примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави 

надлежној Градској управи за локалну пореску администрацију града Чачка, 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 Чачка приход су 

буџета града Чачка.  

 

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. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси 

("Сужбени лист града Чачка", бр. 9/2008).  

 

Члан 11. 

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

града Чачка". 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: ____________ 

 __________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Скупштине града Чачка  

Игор Трифуновић, с.р 



Odpasfloilcefte
Ilpaaun ocrloB 3a AoHolueme O4ryr<e o 6opanumuoj raxclr caApxaH je y 3ar<ony o

Qrauaucrapamy rroKarrHe caMoyrrpaBe ("Crryx6eulr rnacHrar PC", 6poj 6212006, 4712011,
9312012, 9912013 - ycrcna$enr AuH. uzu., 12512014 - ycxna$enra AlrH. r.r3u., 9512015 -
ycrralenra ALIH. H3H., 8312016,9112016 -ycr<nalenr{ Ar.rH. us:a.,10412016 -gp. 3aKoH, 9612017

- ycrna[euv AuH. wstr., 8912018 - ycxnafeur.r .{r.ru. usbt.,9512018 - Ip. 3aKoH u 8612019 -
ycrcnalenrn 4r.rH. usn.), 3axouy o yrocrlrreJbcrBy ("Cnyx6erur rJracHrdK PC", 6poj l7l20l9))
Ype46u o uajnumeu u uajuuxeM rl3Hocy 6opanuuue raKce ("Clyx6eulr rJracnlrK PC", 6poj
4412013 u 13212014) u Ctaryry rpaAa ga.ma (,,CrryN6euu ilvtcr rpaAa r{a.ma'., 6poj 612019).

fionorueme HoBe oAJIyKe o 6opanuuuoj taxcu [por{3r{Jra3r.r }r3 rrorpe6a ycamaruaBarba
ca HoBI4M 3aKoHcKlIM pertreblrMa y o6nacrr rypr43Ma r,r yrocrr4TeJbcrBa. IrlsrueHa sarona rojn
peryJllrme rlocJroBarbe u [puxoAe oA [pyxruta ycJryra y aonaahoj parzuocrr.r u ceocKr.rM
rypllcrtluKurra AoiraahrancrBr4Ma cBaKaKo he yrzuaru Ha oHe xojn ce neh 6ane uttu w:ajy y
rlnany Aa ce 6ane oBoM AeJraruoruhy.

3ar<on o rypr{3My ra 3anou o yrocr}rreJbcrBy upeanu$ajy HoBa peruerra roja ce oAHoce
Ha orlopesllnarre cy6jerara xoju rsrajy rpr,rBaran cueruraj, upeqr,rsuuje (pusa*rxa Jrurla Koja
upyxajy ycJlyry cuemtaja y aorrrahoj paAr.rHocrlr, a ro yKJbyuyje us4aname co6a, auaprMarra,
ryha y rpaAoBLIMa, TyprIcrIrrIKLIM Aecrlrnaqujaua lr ceocKr,rM Typr{cr}rnrroa 4oiraahuHcrBr{Ma.

Cnu roju ce 6ane I{JII{ HaMepanajy.qa ce 6ane onou BpcroM rrpyxilsa yaJryra, uopajy
Kareropl{3onau o6jerte. IIo :anpuerKy KareroprEsaquje ao6ujajy Peruema, orroqurf,y
[pyxalbe rypLIcrI,IqKI{x ycJlyra ys o6aneey Aa r,r3Bpure upujary rocra, [Jrare rrope3 r,r

6opanumuy raKcy rojy cy HenocpeAuo HarrJrarraJrlr trpr.rJrrKorra 6opanra rocrujy y rb[xoBrM
clreurajnurra o6jexrnrraa. ,{ar<re y6yayhe uu nehe 6uru norpe6au uocpeAu}rK y EocJroBarLy.

Oueryje ce Aa he nona 3aKoHcKa peruerba Ao[pr.rHerr.r cys6rjarry HenerarrHor paAa r{
yBecrI,I peA y ory o6nacr. I4sHoc nope3a he san[cutrr oA Kareropusaquje ]r npoMera, a ycJroB]r,
rputepujyrrau pI eJIeMeHTr{ 3a olope3r.rBarre [pprxoAa rro ocHoBy rrpy]Karba yrocrr,rreJbcK]rx
ycJlyra cy flporrucanu IIpaa]rJrHr,rKoM o ycJroB]rMa, rprarepujyrrrhMa lr eJreMeHT]rMa 3a
orlopesl{Barbe [pl4xoAa rlo ocuoBy [pyxarba yrocrr,rreJbcKr.rx ycJryra (,,Cnyx6enu rnacnr.rx
PC", 6p. 4512019). Oeri\,I flpanunnuKoM ce 6uuNe npouucyjy ycrroBr{, xpurepujynu n
eJIeMeHTLI 3a ouopel4Barbe npuxoAa rro ocHoBy yrocrr{TeJbcrr,rx ycJryra, xoje lprazuro Jrr,rue,

caulacHo 3aKoHI4Ma r<ojnnaa ce ypefyje yrocrr,rreJrcrBo r{ Typr,r3aM, ocrBapr4 o,q [pyxarba
ycocrllreJbcKl{x ycJlyra y yrocrr{reJbcKoM o6jercry 4ouahe paA}rHocrr,r z o6jerry ceocKor
rlprcrr{qKor gouahr.rHcrBa. Ilpanunuur je y upr.rMeHr.r oa 1. jyua 2019. ro,{uue.

Ocuu HarIpeA uane.{enux AoHera cy HoBa 3aKoHcKa peruerra roja perynurry Harrr{H
HanJlare 6opanuurue raKce [pyxaoqa ycJlyra oA Kopr{cHHKa [crrrx, a upe cBeta ycnoBr4 r.r

HarIrIH yrnpfunama BllclrHe roAr.rurrber lr3uoca 6opanuurne raxce sa ([usu.uro nuqe rcoje upyxa
yrocrI,ITeJBcKe ycJlyre cueuraja y o6jerruua Aouahe paAr4uocrr.r lr ceocKoM Typr4crr.rrrKoM

,{olraahrancrBy, Kao LI HarI}IH I{ poKoBe urahama 6opanuruue raKce na4lexuoj lora,rruoj
caMoyrpaBu. Y tou cMI,Icny Bna,qa Peny6nrxe Cp6uje AoHena je Ypea6y o yorroBr,rMa r{
HarII,IHy yrnplnnama BIIoI{He roAllllrlber rr3Hoca 6opasuruue raKce sa $usu.rxo ruqe xoje
rpyxa yrocrl4TeJrcKe ycJlyre cuemtaja y o6jexurua 4ouahe paAlruocrr.r kr ceocxoM
rypI,IcrLItIKou 4orr,rahraHcrBy, Kao r.r Haqlru r.r poKoBr{ unahama ("Cnyx6erur ruracur{K PC't, 6poj
47120t9 u 5ll20l9). Ype,a6a je crynr4rra Ha cHiry l. jyla 2019. ro.{uHe.

Y crna4y ca HaIrpeA HaBeAeHuM 3aKoHcKrrM II uoA3aroHcKr.rM aKTlrMa, Crlmmruua
rpaAa 9a.xa 4onena je ony Onyry o 6opanuruuoj rarcu.

Ctynarueu Ha cHary oBe oAJryKe npecmje.4a Baxfl.r O.qry(a o 6opanuunoj rarcu
("Cnyx6eru{ Jrr{cr rpaAa rIaEKa", 6p. 9/2008).
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