
 
 

7. 
ПРЕПОРУКА 

 

Прописати могућности добијања уверења о положеном испиту за локалног туристичког 

водича 

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 рописати могућности добијања уверења о положеном испиту за 

локалног туристичког водича 

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 98. после речи: 

„самоуправе” додају се речи: „издаје уверење о положеном стручном испиту за локалног 

туристичког водича, као и легитимацију и ознаку ” и запета. 

 

Члан 2. 

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

Републике Србије”. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Чланом 98. став 2. Закон о туризму прописано је да надлежни орган јединице локалне самоуправе, на предлог 

туристичке организације општине, односно града, а по претходно прибављеном мишљењу министарства, прописује 

програм и начин полагања стручног испита за локалног туристичког водича, али не и да надлежни орган једнинице 

локалне самоуправе издаје и увење о положеном стручном испиту, легитимацију и ознаке за локалног туристичког 

водича. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

            Прихватањам препоруке, омогућиће се лицима који положе испит за локалног туристичког водича рад на основу 

издатог уверења о положеном испиту, као и право на легитимацију и ознаку, посебно што је чланом 99. Закона 

прописана обавеза да локални туристички водич има код себе легитимацију и да носи прописану ознаку.  

                             

  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 98. 

Услуге локалног туристичког водича може да пружа лице које испуњава услове из члана 94. став 2. овог закона и 

које има положен стручни испит за локалног туристичког водича.  

Надлежни орган јединице локалне самоуправе, на предлог туристичке организације општине, односно града, а по 

претходно прибављеном мишљењу министарства, прописује програм и начин полагања стручног испита за локалног 

туристичког водича. 

Трошкове полагања испита за локалног туристичког водича сноси лице које полаже стручни испит. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе ИЗДАЈЕ УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА 

ЛОКАЛНОГ ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА, КАО И ЛЕГИТИМАЦИЈУ И ОЗНАКУ, води евиденцију локалних 

туристичких водича, као поверени посао и дужан је да Регистру туризма ради евидентирања достави евиденцију коју 

води у писаној форми (штампаној или електронској) закључно са 31. децембром текуће године до 15. јануара наредне 

године.  

 


