
 
 

8. 
ПРЕПОРУКА 

 

Регулисати специфичне авантуристичке и спортско – рекреативне услуге у туризму и  

брисати одредбу којом се овлашћује министар да пропише техничке услове, средства за 

пружање услуга, као и програм и начин стручног оспособљавања лица која пружају 

наведене услуге. 

регулаторно тело 
(надлежно за спровођење) 

Министарство економије и регионалног развоја 

пропис који треба 

изменити 

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

спортско – рекреативне услуге у туризму 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о туризму („Службени гласник 

РС”, бр. 36/2009) којим ће се 

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 100. после става 5. 

дадаје се нов став 6. који гласи: 

„Услуге из става 1. овог члана могу обављати привредна друштва или друга правна 

лица, предузетници и физичка лица и евидентирају се у Регистру туризма.”. 

Став 6. брише се. 

Члан 2. 

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

Републике Србије”. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

                Није прецизирано ко може да обавља специфичне авантуристичке и спортско-рекреативне услуге у туризму, 

односно нису обухваћена и физичка лица. Такође је дато овлашћење министру да пропише техничке услове, средства 



којима се пружају те услуге, као и програм и начин стручног оспособљавања лица која пружају наведене услуге, иако је 

ова материја у потпуности уређена другим законима, пре свега Законом о спорту. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

             Увођењем физичких лица  у законске оквире, односно прецизним навођењем круга лица која могу да пружају 

специфичне авантуристичке и спортско-рекреативне услуге, спречиће се злоупотребе оних који те услуге de facto и 

пружају, само ће сада да их врше на начин прописан законом, а истовремено се  проширује круг лица која могу да 

обављају привредну делатност.  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 100. 

Специфичне авантуристичке и спортско-рекреативне услуге у туризму (скијање, роњење, једрење, јахање, горско-

планинско вођење, рафтинг, сплаварење, вожња кануом и другим сличним пловилима, скакање падобраном, 

параглајдинг, скакање са ужетом и слично) пружају стручно оспособљена лица (тренери, инструктори, учитељи и 

слично) под условима прописаним законом.  

Пре започињања пружања услуга из става 1. овога члана, пружалац услуге дужан је да истакне обавештење у 

писаној форми (штампаној или електронској), као и да усмено упозори корисника услуге са врстама ризика извођења 

услуге. 

За пружање услуга из става 1. овога члана, пружалац услуге дужан је да осигура корисника услуге од последица 

несрећног случаја. 

 Лицима млађим од 18 година услуге из става 1. овога члана могу да се пружају само уз писану сагласност 

родитеља, односно стараоца. 

Пружалац услуге из става 1. овога члана може да одбије да пружи услугу лицу млађем од 18 година без обзира на 

сагласност родитеља, односно стараоца. 

УСЛУГЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ ОБАВЉАТИ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГА ПРАВНА 

ЛИЦА, ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ФИЗИЧКА ЛИЦА И ЕВИДЕНТИРАЈУ СЕ У РЕГИСТРУ ТУРИЗМА. 

Министар, уз сагласност министара надлежних за послове просвете, образовања, спорта, унутрашњих послова, 

здравља и инфраструктуре, прописује техничке услове, средства којима се пружају те услуге, као и програм и начин 

стручног оспособљавања лица која пружају услуге из става 1. овога члана, уколико нису регулисани другим прописом.  

 


