
 
 

4. 
ПРЕПОРУКА 

 

Прописати да се једним подзаконским актом регулишу минимални технички и 

санитарно-хигијенски услови и стандарди за категоризацију за све врсте угоститељских 

објеката, а не да се та материја регулише са више подзаконских аката 

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 („Службени гласник 

РС”, бр. 36/2009), којим ће се прописати да се једним подзаконским актаом регулишу минимални 

технички и санитарно-хигијенски услови и стандарди за категоризацију за све врсте 

угоститељских објеката 

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 члан 66. мења се и гласи: 

„Министар уз сагласност министра надлежног за послове здравља прописује услове и 

начин разврставaња угоститељских објеката, минималне техничке и санитарно-хигијенске 

услове за уређење и опремање угоститељских објеката у зависности од начина услуживања и 

врсте услуга  које се претежно пружају у угоститељском објекту, као и ближе услове, посебне 

стандарде и начин стицања и промене категорије угоститељских објеката.” 

Члан 2. 

Члан 79. брише се. 

Члан 3. 

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

Републике Србије”. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Закон о туризму прописује доношење три правилника који регулишу: 

1)  минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за уређење и опремање угоститељских објеката у зависности 

од начина услуживања и врсте услуга  које се претежно пружају у угоститељском објекту; (члан 66.) 

2)  ближе услове, посебне стандарде и начин стицања и промене категорије угоститељских објеката; (члан 68. став 

10.) 

3)  минималне техничке и санитарно-хигијенске услове које морају да испуњавају објекти у којима се пружају 

угоститељске услуге у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству.(члан 79.) 

Неопходно је једним подзаконским актом  регулисати целокупну материју јер се на тај начин повећава правна 

сигурност. 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Угоститељима и физичким лицима, државним органима који поступају по Закону о туризму и подзаконским актима 

донетим на основу овлашћења из овог закона олакшава се сналажење у наведеним прописима. Ово се посебно односи на 

ситуације када привредни субјекти мењају врсту објекта у којој обављају делатност, нпр. са категорисаног прелазе у 

некатегорисани и обрнуто, јер су сада сви прописани услови обухваћени једним подзаконским актом 

Поједностављује  се и убрзава поступак који се води код надлежних републичких или органа локалних управе. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 66. 

Министар уз сагласност министра надлежног за послове здравља прописује минималне техничке и санитарно-

хигијенске услове за уређење и опремање угоститељског објекта у зависности од начина услуживања и врсте услуга које 

се претежно пружају у угоститељском објекту. 

МИНИСТАР УЗ САГЛАСНОСТ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗДРАВЉА ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ 

И НАЧИН РАЗВРСTAВАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА, МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ И САНИТАРНО-

ХИГИЈЕНСКЕ УСЛОВЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У ЗАВИСНОСТИ ОД 

НАЧИНА УСЛУЖИВАЊА И ВРСТЕ УСЛУГА  КОЈЕ СЕ ПРЕТЕЖНО ПРУЖАЈУ У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ, 

КАО И БЛИЖЕ УСЛОВЕ, ПОСЕБНЕ СТАНДАРДЕ И НАЧИН СТИЦАЊА И ПРОМЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА. 



Члан 79. 

Министар уз сагласност министра надлежног за послове здравља прописује минималне техничке и санитарно-

хигијенске услове које морају да испуњавају објекти у којима се пружају угоститељске услуге у домаћој радиности и у 

сеоском туристичком домаћинству.             

 


