
 

9. 
ПРЕПОРУКА Укинути  могућност пружања смештаја и исхране трећим лицима од стране привредних  

субјеката који нису туристички привредни субјекти 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство економије и регионалног развоја 

пропис који треба 

изменити 

Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 36/09)   

начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона о изменама Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 

36/2009) тако што ће се укинути могућност да привредни субјекти који имају одмаралишта, домове или 

друге објекте за пружање услуга смештаја и исхране својим запосленима,  пружју  услуге смештаја и 

исхране трећим лицима.  

рок за спровођење  31.03.2010. 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

       НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ТУРИЗМУ  

 

             Члан 1.  

У Закону о туризму („Службени гласник РС'“, број 36/09) члан 60. став 1. речи: 

„Привредни субјекти који имају одмаралишта, домове или друге објекте за пружање услуга 

смештаја и исхране својим запосленима, као и“ бришу се.  

 

     Члан 2. 

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

Републике Србије“.  

 

подносилац 

иницијативе  

1) Привредна комора Србије;  

2) Удружење за туризам и угоститељство; 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

           Закон о туризму између осталог прописује услове за обављање туристичке делатности, детаљно уређује читаву 

област уводећи бројне и озбиљне обавезе туристичким делатницима, које они морају да испуњавају како би могли бити 

лиценцирани за обављање туристичке делатности.  

          Истовремено, у члану 60. став 1. Закона о туризму, оставља се простор да се велики број различитих субјеката 

бави туристичком делатношћу а да не испуњава услове за обављање такве делатности, чинећи тиме нелојалну 

конкуренцију туристичким привредним субјектима. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

 Позитивни ефекти се огледају пре свеге у порасту инвестиција у области туризма, повећању правне сигурности 

кроз спречавање изигравања закона и онемогућавању нелојалне конкуренције туристичким привредним субјектима. 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 Разлози за доношење Закона  о изменама Закона о туризму леже у чињеници да је предметним одредбама 

доведена у питање реализација основних циљева читавог Закона. Наиме, Закон о туризму разрађује услове за обављање 

туристичке делатности и детаљно уређује читаву ову област, уводећи бројне и озбиљне обавезе туристичким 

делатницима које  узрокују и озбиљне трошкове како би могли бити лиценцирани за обављање туристичке делатности. 



   
Истовремено, у члану 60. став 1. наведеног закона, оставља се простор да се велики  број различитих субјеката 

бави туристичком делатношћу а да не испуњавају услове за обављање такве делатности, предвиђене  Законом о туризму, 

чиме производе нелојалну конкуренцију туристичким привредним субјектима. Са постојећом нормативом, лако се може 

догодити да различити привредни субјекти отварају своја одмаралишта, домове или друге објекте за пружање услуга 

смештаја и исхране својим запосленима, са циљем да се баве пружањем туристичких услуга трећим лицима, без 

испуњености услова за обављање такве делатности према одредбама Закона о туризму. Из наведеног произилази да је 

потребно укинути ову законску могућност привредним субјектима који се не баве туризмом као основном  

регистрованом делатношћу, а који и не испуњавају услове за обављање исте а имају одмаралишта, домове или друге 

објекте за пружање услуга смештаја и исхране својим запосленим. 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 60. 

Привредни субјекти који имају одмаралишта, домове или друге објекте за пружање услуга смештаја и исхране 

својим запосленима, као и з  Здравствене установе које пружају услуге својим корисницима у објектима у којима се 

организује боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације могу пружати и услуге смештаја и исхране 

трећим лицима, на начин предвиђен овим законом и прописима донетим на основу овог закона.    

          Ако су субјекти из става 1. овог члана буџетски корисници, за пружење услуге смештаја и исхране трећим лицима 

дужни су да прибаве претходну сагласност министра.  

 

 

 

 

 
 

 


