
 

 

 На основу Члана 104. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

99/2011- др. закон, 93/2012 и 84/2015), Члана 5. Уредбе о највишем и најнижем износу 

боравишне таксе („Сл. гласник РС“, бр. 44/2013), Члана 6. и 19. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/20122, 99/2013- усклађени 

дин. изн., 125/2014- усклађени дин. изн., 95/2015- усклађени дин. изн., 83/2016- усклађени 

дин. изн., 104/2016- др. закон и 96/2017- усклађени дин. изн.) и Члана 67. Статута града 

Ужица („Сл. лист града Ужица, бр. 25/17- пречишћен текст), Скупштина града Ужица на 

седници одржаној             2017. године, доноси 

 

ОДЛУКУ  

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се висина боравишне таксе за територију града Ужица. 

 

Члан 2. 

 

 За боравак у туристичким објектима за смештај на територији града Ужица 

боравишна такса се утврђује у износу од 100,00 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Ужица“. 

 

Члан 4. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси 

објављена у  „Службеном листу града Ужица“ број 17-1/13. 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ        

СКУПШТИНА ГРАДА     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

I број 434-21/17             Бранислав Митровић 

          2017. године 
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О б р а з л о ж е њ е 

Влада Републике Србије је донела Уредбу, којом је утврдила - највише и најниже износе 

боравишне таксе, за сваку категорију туристичког места и објавила је у "Сл. гласнику РС", 

бр. 44/2013, 21.05.2013. године. 

Боравишну таксу плаћа - лице за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај, 

изван свог пребивалишта, а наплату врши субјекат који пружа услугу смештаја. 

Висину боравишне таксе утврђује јединица локалне самоуправе, 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 утврђује за сваку категорију туристичког места посебно највиши и најнижи износ 

боравишне таксе. 

 


