
 
 

3. 
ПРЕПОРУКА 

 

Прописaти да се у покретном објекту може припремати и услуживати храна  

регулаторно тело 
(надлежно за спровођење) 

Министарство економије и регионалног развоја 

пропис који треба 

изменити 

Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/2009) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о туризму 

рок за спровођење  31.03.2010. 

подносилац иницијативе  Савет за регулаторну реформу 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТУРИЗМУ 

Члан 1. 

У Закону о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/2009) у члану 65. став 2. после речи: 

„може се” додају се речи: „припремати и услуживати храна,” и запета. 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Закон о туризму није дао  могућности да се у покретном објекту може припремати и услуживати храна, на који 

начин је ограничено право привредном субјекту да обавља делатност, за коју испуњавају техничке, санитарно -

хигијенске и здравствене услове. Важеће решење омогућава да се у таквом објекту искључиво услужује храна, 

припремљена на другом месту или производи у оригиналном паковању 

 

 



ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Прописивање могућности припремања и услуживања хране у покретном објекту стављају се привредни субјекти 

који делатност обављају у овој врсти објеката у повољнији положај у односу на важећу регулативу, јер се проширује 

обим угоститељске делатности коју може да обављају. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 65. 

Поједине угоститељске услуге могу се пружати и у покретном објекту који се премешта из једног места у друго 

сопственим погоном или вучом и испуњава прописане минималне техничке, санитарно-хигијенске и здравствене услове 

за пружање угоститељских услуга. 

У покретном објекту из става 1. овог члана може се ПРИПРЕМАТИ И УСЛУЖИВАТИ ХРАНА, услуживати 

храна припремљена на другом месту у оригиналном паковању, као и пиће у оригиналној амбалажи или на точење уз 

употребу амбалаже за једнократну употребу. 

Министар уз сагласност министра здравља прописује начин пружања угоститељских услуга у покретном објекту, 

као и минималне техничке, санитарно-хигијенске и здравствене услове које морају да испуњавју ови објекти. 

За пружање услуга у покретном објекту угоститељ је дужан да прибави одобрење надлежног органа јединице 

локалне самоуправе. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем одобрава врсту услуге која се може пружати у покретном 

објекту и одређује простор и место на коме се могу пружати угоститељске услуге у покретном објекту. 

Угоститељ је дужан да у покретном објекту у коме пружа угоститељске услуге држи решење о регистрацији у 

Регистру привредних субјеката, као и одобрење из става 4. овог члана. 

 
 


