
 
 

5. 
ПРЕПОРУКА 

 

Регулисати статус сеоских туристичких домаћинстава и прописати њихову категоризацију 

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 регулисати статус сеоских туристичких домаћинстава и прописати 

њихова категоризација 

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 67. став 2. после речи: 

„соба” додаје се запета и речи: „објекти сеоског туристичког дoмаћинства ” и запета. 

Члан 2. 

У члану 68. став 6.  реч: „објекати” замењује се речју: „објекти”, а после речи: „пансион” 

додају се речи „сеоско туристичко домаћинство” и запета. 

У ставу 7. после речи: „решење” додају се речи: „које важи три године од дана издавања" 

и запета. 

Став 10. брише се. 

Члан 3. 

У члану 76. став 4. после речи: „услове” додају се речи: „и да буду категорисани”.  

Члан 4. 

У члану 77. став 3.  после речи: „води евиденцију ” додаје се реч: „категорисаних”. 

 



Члан 5. 

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

Републике Србије”. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Пропуштено је да се Законом о туризму у чану 67, где се таксативно набрајају врсте угоститељских објеката за 

смештај, наведе и сеоско туристичко домаћинство, као и да се регулише могућност добијања акта о одређивању 

категорије за објекте сеоског туристичког домаћинства. Такво решење ускраћује право физичким лицима која обављају 

ову делатност, да промовишу ниво и стандарде квалитета своје понуде, а корисници тих услуга остају потпуно 

незаштићени. 

Такође, није прописан ни рок важења решења о разврставању објеката у категорију. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Недвосмислено сврставање сеоског туристичког домаћинства под угоститељске објекте за смештај је неопходно 

како би и они били категорисани и изједначени по значају са свим другим врстама  угоститељских објеката за смештај, 

посебно са врстом „домаћа радиност“, где пружање услуга такође обавља физичко лица.  

Такође се уводи и прецизирање начина издавања акта о одређивању категорије, у погледу временског важења, на 

који начин се олакшава рад локалне самоуправе у погледу дилема око овог питања и отклања свака произвољност код 

одлучивања. 

 ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 67. 

Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пружају, угоститељски објекти могу бити:  

1) угоститељски објекат за смештај; 

2) угоститељски објекат за исхрану и пиће; 

3) кетеринг објекат. 

У угоститељском објекту за смештај пружају се услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у 

угоститељству или само услуге смештаја (хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, 



одмаралиште, кућа, апартман, соба, ОБЈЕКТИ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА и други објекти за 

пружање услуга смештаја). 

У угоститељском објекту за пружање услуга исхране и пића припремају се и услужују топла и хладна јела, пића и 

напици или само пића и напици (ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране и други објекти). 

У кетеринг објекту се припрема хранa, пиће и напици, по утврђеним стандардима ради услуживања и потрошње 

на другом месту. 

Угоститељски објекат има ознаку врсте објекта према претежној врсти услуга које се у њему пружају. 

Члан 68. 

Угоститељски објекти за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље, и камп разврставају се у категорије, у 

складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката. 

Угоститељски објекат врсте хотел може се разврстати у подврсту и по посебним стандардима који се у њему 

пружају. 

Захтев за разврставање угоститељског објекта из ст. 1. и 2. овог члана у категорију односно подврсту подноси 

угоститељ министарству. 

Разврставање угоститељског објекта у категорију односно у подврсту врши се решењем које доноси министар и 

важи три године од дана достављања решења подносиоцу захтева. 

Решење из става 4. овог члана коначано је и доставља се ради евидентирања у Регистру туризма. 

Угоститељски објекати ОБЈЕКТИ врсте пансион, СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО, кућа, апартман и 

соба разврставају се у категорије у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе на захтев угоститеља односно физичког лица доноси решење 

КОЈЕ ВАЖИ ТРИ ГОДИНЕ ОД ДАНА ИЗДАВАЊА, којим се угоститељски објекат из става 6. овог члана разврстава у 

категорију, као поверени посао.  

Против решења из става 6. овог члана може се у року од 15 дана од дана достављања решења изјавити жалба 

министру. 

Коначано решење из става 7. овог члана доставља се ради евидентирања у Регистру туризма.  

Министар прописује стандарде за категоризацију угоститељских објеката из ст. 1, 2. и 6. овог члана, који 

нарочито садрже: стандарде за поједине врсте тих објеката; посебне стандарде; категорије и начин стицања и промене 

категорије угоститељског објекта.  



Члан 76. 

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству може да пружа туристима 

угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 

лежајева, а организованој туристичкој групи до 50 туриста која не користи услуге смештаја, само угоститељске услуге 

припремања и услуживања хране и пића. 

Физичко лице из става 1. овог члана може да пружа услуге припремања, услуживања хране и пића које је 

претежно сам произвео.  

Физичко лице из става 1. овог члана, мора да испуњава здравствене услове и редовно обавља здравствене 

прегледе, у складу са законом којим се уређује заштита здравља. 

Објекти у којима се пружају угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству морају да испуњавају 

минималне техничке и санитарно-хигијенске услове И ДА БУДУ КАТЕГОРИСАНИ. 

Члан 77. 

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству издаје објекте преко локалне 

туристичке организације, туристичке агенције или привредног субјекта, на основу уговора.  

Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, ради евидентирања, надлежном органу јединице локалне 

самоуправе. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе води евиденцију КАТЕГОРИСАНИХ сеоских туристичких 

домаћинстава као поверени посао и дужан је да Регистру туризма квартално доставља евиденцију коју води у писаној 

форми (штампаној и електронској).  

 
 


