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141.
На основу члана 20., став 1., тачка 6. и члана 46., став 1., тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др закон, 101/2016 - др.закон и
47/2018), члана 64., став 1., тачка 20. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ бр. 7/2019) и 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 начин и
рокови плаћања („Службени гласник РС“ број 47/2019 и 51/2019) Општинско веће на
седници одржаној дана 24.07.2019. доноси
ОДЛУКУ O 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
Члан 1.
Овом Одлуком ближе се прописују 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.
Члан 2.
Обвезник плаћања утврђене висине годишњег износа боравишне таксе је физичко
лице, које поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће
радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству (у даљем тексту:
физичко лице).
Физичко лице може да пружа угоститељске услуге из ставa 1. овог члана у објектима
смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежаја, сагласно закону којим се
уређује угоститељство.
Физичко лице може у објекту сеоског туристичког домаћинства да пружа и
угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за
камповање, до укупно 20 камп парцела, сагласно закону којим се уређује угоститељство.
Члан 3.
У угоститељским објектима на територији општине Мали Иђош број индивидуалних
лежаја, односно камп парцела из члана 2. ове уредбе се множи са износом од 1000,00 дин.
Члан 4.
Уколико се у току године промене елементи за утврђивање висине годишњег износа
боравишне таксе, надлежни орган дужан је да поново утврди висину годишњег износа
боравишне таксе.
Физичко лице које у току године престане да пружа угоститељске услуге, дужно је да
о томе обавести надлежни орган у року од 15 дана од дана престанка пружања угоститељске
услуге.
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Уколико физичко лице поседује више угоститељских објеката који се налазе на
територијама различитих јединица локалних самоуправа, надлежни орган на чијој се
територији објекти налазе засебно утврђују висину годишњег износа боравишне таксе.
Члан 5.
Општинско веће општине Мали Иђош за свако физичко лице утврђује висину
годишњег износа боравишне таксе у року од 15 дана од дана правноснажности решења о
категоризацији.
Члан 6.
Податке о висини годишњег износа боравишне таксе, уплатном рачуну за боравишну
таксу и позиву на број одобрења, физичко лице добија од надлежног органа.
Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе 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 из члана 5. ове уредбе дужно је да плаћа износ боравишне таксе почев
за наредни квартал.
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 року од седам дана од дана уплате износа боравишне
таксе, о томе достави доказ надлежном органу.
Физичко лице је дужно да у периоду од две године чува доказ из става 7. овог члана.
Члан 7.
Подаци о категорисаним туристичким местима објављују се на интернет страни
министарства надлежног за послове туризма и нарочито садрже ознаку категорије, границе
туристичког места, као и период важења решења о разврставању туристичког места у
одговарајућу категорију.
Члан 8.
Надлежни орган дужан је да за сваки угоститељски објекат утврди висину годишњег
износа боравишне таксе, у року од 15 дана од дана почетка примене ове уредбе.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Мали
Иђош.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-34-1/2019-01
Дана: 24.07.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

142.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2019. године доноси:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се предлог Комисије за доделу средстава за пројекте из области спорта и
одобрава се исплата финансијских средстава за финансирање програма/пројеката из области
спорта за 2019. годину за:
Фудбалски клуб „Еђшег“
1.
Меморијална „Рапоти“
50.000,00 рсд
24321 Мали Иђош
утакмица
Ул. Железничка бб.
Члан 2.
Налогодавац за извршење буџета је председник општине Мали Иђош.
Члан 3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-34-2/2019-01
Дана: 24.07.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

143.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
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Усваја се Захтев Форумa жена Мали Иђош од дана 10.07.2019. године за поправку
возила у износу од 60.000,00 динара и предмет се доставља Општинској управи општине
Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-34-3/2019-01
Дана: 24.07.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________

144.
На основу члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 24.07.2019. године доноси
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Захтев Шкалак Јаноша од дана 22.07.2019. године за сношење трошкова
превоза ради сахране у износу од 60.000,00 динара и предмет се доставља Општинској
управи општине Мали Иђош за даље поступање.
Члан 2.
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Република Србија
Општина Мали Иђош
Општинско веће
Број: 06-34-4/2019-01
Дана: 24.07.2019. године
Мали Иђош

Председник Општинског већа
Марко Лазић, с.р.

____________________ . ____________________
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