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Овим информатором дају се ближа упутства о подношењу захтева и потребној документацији за 

категоризацију угоститељског објекта за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство о поступку категоризације угоститељског објекта, промени категорије, привременом 
престанку пружања угоститељских услуга смештаја, престанку акта о категоризацији, обавезама 

пружаоца угоститељских услуга смештаја, као и о уплати административних и боравишних такси. 
 

I ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ 
ОБЈЕКТА 

 

Кућа је грађевински и функционално самосталан угоститељски објекат за смештај са сопственим 
двориштем која се издаје госту као целина. Госту коме се пружају услуге смештаја у кући, могу се 

пружати и услуге исхране и пића. У кући је обезбеђена могућност да гост самостално припрема 
храну. 

Апартман као засебан угоститељски објекат за смештај је део стамбене зграде или куће у којем се 
госту апартмана пружа услуга смештаја, а може се пружати и услуга исхране и пића. У апартману 

је обезбеђена могућност да гост самостално припрема храну. 

Соба као засебан угоститељски објекат за смештај је део стамбене зграде, куће или стана у коме 
се пружа услуга смештаја, а може да се госту собе пружа и услуга исхране и пића. 

Сеоско туристичко домаћинство је угоститељски објекат или група угоститељских објеката за 
смештај, у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића или само исхране и пића, који се 

налази у руралном( сеоском ) окружењу са елементима локалног обележја и наслеђа. 

 
Захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај: куће, апартмана, собе и 
сеоског туристичког домаћинства може поднети: 

 

     угоститељ 
     физичко лице 

 

Угоститељ је привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног 
лица које обавља угоститељску делатност. 

 

Физичко лице је власник објекта смештајног капацитета до 30 лежајева, који може да пружа 
туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања оброка у кући, апартману, 

соби и сеоском туристичком домаћинству. 
 

Захтев за одређивање категорије - кућа, апартман соба или сеоског туристичког домаћинства 
подноси се за сваки објекат појединачно. 

 

Образац захтева се може преузети: 
     на интернет презентацији Туристичке организације општине Богатић:  
www.bogatic-tourism.rs  
-     на званичној интернет презентацији општине Богатић : 
www.bogatic.rs или лично 

       -    у просторијама Туристичке организације општине Богатић, Мике Витомировића бр. 1, од 
08,00 до 14,00 часова, где заинтересована лица могу добити "ИНФОРМАТОР О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАН, СОБА И СЕОСКО ТУРИСТИЧКО 
ДОМАЋИНСТВО НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ", као и све  информације о поступку 

категоризације и потребну помоћ. 

Захтев се подноси Одељењу за привреду, финансије и имовинско правне односе Општинске управе 

Богатић за издавање решења за категоризацију на одговарајућем обрасцу преко Туристичке 
организације општине Богатић, ради евидентирања и пружања свих потребних релевантних 

информација о поступку категоризације. Захтев се подноси појединачно за сваки објекат у коме се 

налазе смештајне јединице. 
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II ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ 
ОБЈЕКТА 

 

Подносилац захтева је дужан да достави следећа документа: 

Физичко лице: 

1. Попуњен образац захтева 1; 

2. Доказ о власништву објекта који се категоризује; 

- Препис листа непокретности,оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старија од шест 

месеци; 

-Уколико је објекат у поступку легализације уз Препис листа непокретности прилаже се и Уверење 

оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старија од шест месеци; 

- Да је за наведени објекат поднет захтев за легализацију, издат од стране Одељења за урбанизам, 
грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине; 

- Оверена фотокопија уговора о купопродаји или други доказ о власништву стана у случају 
непокретности која није укњижена (не старија од шест месеци); 

3. Фотокопија личне карте подносиоца захтева; 

4. Доказ о уплати административне таксе, у складу са Законом о републичким административним 
таксама; 

5. Пуномоћје и фотокопија личне карте за пуномоћника ( уколико се захтев подноси преко 
пуномоћника); 

6. Лекарско уверење о здравственој способности за обављање угоститељске делатности за 

физичко лице које пружа угоститељске услуге и чланове домаћинства у којем се пружају услуге 

смештаја, исхране и пића, на територији општине Богатић, издато од овлашћене здравствене 
установе у складу са  Правилником о минимално техничким и санитарно хигијенским условима за 

пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству; 

7. Потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа угоститељске 

услуге и чланови домаћинства у којем се пружају услуге смештаја, исхране и пића, на територији 
општине Богатић нису евидентирани на клицоноштво и паразите ( члан 22. Правилника о 

минимално техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и 
у сеоском туристичком домаћинству); 

8. Образац Изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и 
категорију угоститељских објеката; 

9. Образац Изјаве са подацима о испуњености минимално техничких услова за уређење и 
опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности прописаних за одређену 

врсту и категорију угоститељског објекта; 
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10. Образац Изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова (сеоских туристичких 

домаћинстава и домаће радиности). 

Угоститељ: 

1. Попуњен образац захтева 2; 

2. Извод о регистрацији привредног субјекта од  Агенције за привредне регистре Републике 

Србије – АПР ( не старији од шест месеци); 

3. Оверене фотокопије  (не старије од шест месеци): 

- оснивачког акта као и важеће измене и допуне; 

-статут ( уколико постоји); 

4. Доказ о власништву: 

- Препис листа непокретности оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старија од 

шест месеци; 

- Уколико је објекат у поступку легализације уз Препис листа непокретности прилаже се и Уверење 

оригинал или оверена фотокопија која не сме бити старија од шест месеци; да је за наведени 
објекат поднет захтев за легализацију, издат од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине; 

- Уколико непокретност није укњижена прилаже се Уговор о купопродаји или откупу стана, или 

Уговор о поклону или Решење о оставинској расправи И др. докази – оригинал или оверена 
фотокопија која не сме бити старија од шест месеци; 

5. Уговор о закупу објекта са роком важности најмање три године од дана доношења решења о 

категоризацији – оригинал или оверена фотокопија; 

6. Сагласност власника објекта да закупац може да категоризује објекат и исти издаје туристима, 

оверен у суду или општини; 

7. Доказ о уплати административне таксе; 

8. Образац Изјаве са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену категорију 

угоститељског објекта; 

9. Образац Изјаве са подацима о испуњености минимално техничких услова за уређење И 

опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности прописаних за одређену 
врсту и категорију угоститељског објекта; 

10. Образац Изјаве о испуњености санитарно хигијенских услова. 
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III ПРИЈАВА ИЗБОРНИХ ЕЛЕМЕНАТА 

 

Поред обавезних елемената, смештајни објекти за које се тражи категоризација морају да испуњавају 
и одређене критеријуме на основу изборних елемената. Подносилац захтева је дужан да у обрасцу 

захтева наведе укупан број бодова на основу изборних елемената, у складу са “Правилником о 

стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај“ 

Збир бодова по свим изборним елементима за које се определи подносилац захтева, мора одговарати 
прописаном минималном броју бодова за категорију која се тражи.  

 
Попуњени образац захтева, са потребном документацијом у прилогу и доказима 

о уплати износа административних такси доставља се на адресу: 
 
Oдељење за привреду, финансије и имовинско правне односе  
Мике Витомировића 1 
15350 Богатић 

 
III ТРОШКОВИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И АДМИНИСТРАТИВНE ТАКСE 

 

Подносилац захтева треба да достави доказ о уплати: 
- Републичке административне таксе у износу од 290,00 динара по захтеву: 

 
Накнада се уплаћује на уплатни број : 840-742221843-57 

Сврха уплате : Републичка административна такса 
Прималац : Буџет Републике Србије 

Шифра плаћања : 153 за готовинске уплате и 253 за безготовинске уплате 

Валута : ДИН 
Модел и позив на број :   97     26-024 

 
- Накнаде за издавање решења о категоризацији објекта у области туризма у износу од 1,210,00 

динара по захтеву: 

 
Накнада се уплаћује на уплатни број : 840-742251843-73 

Сврха уплате : Општинска административна такса 
Прималац : Буџет Општине Богатић 

Валута : ДИН 
Модел и позив на број :   97     26-024 

 

 За жалбу на решење треба доставити доказ о уплати таксе на жалбе на решење у износу од 715,00 
динара. 

 
 

IV ПОСТУПАК КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА ЗА СМЕШТАЈ 
 
Комисија за  категоризацију угоститељских објеката у  складу са  Законом о  општем управном 

поступку , поступа по захтеву  странке,  утврђује  испуњеност услова  за  тражену  категорију и  

сачињава  записник  о затеченом чињеничном стању. 
 
Подносилац захтева обавештава се писаним обавештењем или усменим путем о датуму и времену 
доласка Комисије. 

Подносилац захтева или лице које је писмено овластио, на захтев чланова Комисије даје потребне 
информације и податке о објекту и обезбеђује услове за несметан рад Комисије, а нарочито увид у  

 

1.330.00
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све просторије објекта које се категоришу, увид у одговарајућу документацију, као и пружање 
техничке помоћи члановима Комисије. 

 
Записник се саставља у присуству подносиоца захтева или лица које је овлашћено од стране 

подносиоца захтева, у два истоветна примерка, од којих један остаје подносиоцу захтева, односно 
овлашћеном лицу. Записник потписују чланови Комисије и присутни подносилац захтева, односно 

овлашћено лице. 
 
 Категорија објекта одређује се  решењем које  доноси  Одељење за привреду, 

финансије и имовинско – правне односе као надлежни орган, на предлог Комисије, са 
роком важности од 3 године. 
 
 

V ПРОМЕНА КАТЕГОРИЈЕ И ПРЕСТАНАК АКТА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ 
 
Подносилац захтева је дужан да све промене које се односе на категорисани објекат пријави 
Одељењу за привреду, финансије и имовинско – правне односе и то: у случају одступања од 

прописаних стандарда за категорију објекта која му је одређена у погледу уређења, 

опремљености, квалитета услуга и одржавања, привременог престанка пружања угоститељских 
услуга смештаја, када објекат испуни услове за вишу, односно нижу категорију, када се промени 

субјекат који обавља делатност, као и у случају других промена. 

Решење којим се угоститељски објекат разврстава у категорију престаје да важи: 1) истеком 
рока за који је донето;      2) доношењем решења о промени категорије угоститељског објекта; 3) 

губитком категорије угоститељског објекта; 4) на захтев угоститеља; 5) ако дође до промене 
угоститеља; 6) престанком привредног друштва, предузетника, другог правног лица или огранка 

страног правног лица услед кога се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег 

регистра. 
 

VI ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА  УГОСТИТЕЉСКИХ  УСЛУГА СМЕШТАЈА 
 

Угоститељ,  односно  физичко  лице  је  дужно  да  у  складу  са  Законом  о  туризму  и  важећим 
подзаконским актима: 
 

-    у објекту држи акт о одређивању категорије – решење ; 

       -    у писаном, говорном или визуелном јавном оглашавању тачно користи врсту и категорију 

објекта за смештај која му је одређена решењем ; 

       -    на улазу у кућу, апартман, сваку собу и сеоско туристичко домаћинство истакне 

прописану ознаку  врсте  и  категорије  објекта  утврђене  решењем.Прописану  ознаку  власник  

добија  уз  решење  о  категоризацији ; 

      -  видно истакне кућни ред, инвентарску листу, план евакуације и ценовник услуга које пружа       

на српском и најмање једном страном језику; 

-    у ценовнику посебно искаже износ боравишне таксе у складу се важећом Одлуком о  

боравишној такси и придржава се истакнутих цена; 

-    дневно уредно и ажурно води књигу домаћих и страних гостију.Облик , садржина и начин 

вођења евиденције гостију у домаћој радиности прописане су ''Правилником  о  облику,  

садржини  и  начину  вођења  евиденције  гостију  у  домаћој радиности'' (''Службени гласник 

РС бр.96/2009);Облик, садржина и начин вођења евиденције гостију у сеоском туристичком 

домаћинству прописане су ''Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције 
гостију у сеоском туристичком домаћинству (''Службени гласник РС бр.96/2009); 
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-  

 
- дужан је да доставља месечне извештаје о доласцима и ноћењима туриста у смештајним 

објектима и то појединачне извештаје за сваку своју угоститељску јединицу; 

- одржава просторије и опрему и пружа услуге према прописаним стандардима за категорију 
која је одређена; 

- физичко лице је дужно да Одељењу за привреду, финансије и имовинско правне односе, 
као надлежном органу, достави фотокопије свих  закључених уговора  о  издавању 

смештаја;  

- физичко лице пружа угоститељске услуге у домаћој радиности и у сеоском туристичком 

домаћинству преко локалне туристичке организације, туристичке агенције, привредног 
субјекта или другог правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на 

основу уговора; 

- угоститељ је дужан да на улазу у угоститељски објекат видно истакне пословно име и 
седиште, назив и врсту угоститељског објекта, као и радно време и да га се придржава у 

свом пословању. 
 

 
 

Угоститељу, односно физичком лицу се препоручује да гостима стави на располагање 

туристичку мапу  Града,  потребне информације о  јавном превозу и важне бројеве телефона, 
ради пружања информација о могућностима разгледања културно- историјских знаменитости, 

културним и спортским манифестацијама, излетима и друго. 
 

VII БОРАВИШНА ТАКСА 

 
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту, у износу од 40,00 

дин.Боравишна такса се уплаћује на рачун буџета општине Богатић, у року од пет дана по истеку 
сваких 15 дана у месецу.Наплату боравишне таксе врши правно и физичко лице које пружа услуге 

смештаја ( у даљем тексту : давалац смештаја ). 
Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге. 

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да, на свој терет уплати износ 

ненаплаћене таксе.Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе или да наведе основ ослобађања од плаћања боравишне таксе. 

Боравишну таксу не плаћају : 
 

1. деца до 7 година старости; 

2. 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 дечије парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и 

пратилац наведених особа; 

3. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења спортско – рекреативних и других активности по програму Министарства 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; 
4. страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе; 

5. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана 
Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 
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ПРАВНИ АКТИ КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ И РАД СМЕШТАЈА У ДОМАЋОЈ 

РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ СУ: 
 

-ЗАКОН О ТУРИЗМУ (Сл.гласник РС бр 36/09,88/10,99/11 и 93/12. Посебну пажњу обратити на 
одредбе које регулишу боравишну таксу (чл.72-75) поступак категоризације (чл.76-79) надзор и 

казнене одредбе (чл.128) 

-ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ  УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ 
(Сл.гласник РС бр.41/10,103/10 и 99/12)  

Посебну пажњу обратити на одредбе које регулишу услове и стандарде (чл.8-10а) и категорије 
(чл.21-23а) као и чл.26 наведеног Правилника. 

-ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИМ И САНИТАРНО ХИГИЈЕНСКИМ УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ 

УСЛУГА У ДОМАЋОЈ РАДИНОСТИ И У СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ  (Сл.гласник РС 
бр.41/10 и 48/12) 

Посебну пажњу обратити на чл.22, 26 и  29 наведеног Правилника 
-ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, НАЧИНУ ПРУЖАЊА 

УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА,РАЗВРСТАВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА И МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКИМ 
УСЛОВИМА ЗА УРЕДЈЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (Сл.гласник РС бр.48/12) 

-ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ  (Сл. лист града Шапца и општина : Богатић, Владимирци и 

Коцељева) 
 

 
 

 

 
 

Туристичка организација општине Богатић 
Ул. Мике Витомировића 1 

15350 Богатић 

Тел.015/7787-505 
e-mail:turist.bogatic@gmail.com 

 
 
 

 
 

 


