
 
 

2. 
ПРЕПОРУКА 

 

Прописати - прецизирати услове које буџетски корисници треба да испуне да би добили 

одобрење за пружање услуга смештаја и исхране трећим лицима, као и начин издавања 

одобрења. 

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 прецизирати услови које буџетски корисници треба да 

испуне да би добили одобрење за пружање услуга смештаја и исхране трећим лицима, као и 

начин издавања одобрења. 

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 60. став 2.  речи: 

„претходну сагласност” замењује се речју: „одобрење”. 

После става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

 „Одобрење из става 2. овог члана даје  се решењем са роком важења до једне године. 

             Решење из става 3. овог члана је коначно и доставља се ради евидентирања у Регистру 

туризма. 

 Министар ближе прописује услове и начин за издавања одобрења  из става 2. овог 

члана.“ 

Члан 2. 

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

Републике Србије”. 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Закону о туризму не прописује прецизно услове и начин могућности обављања угоститељске делатности 

субјеката из члана 60. (ако су исти буџетски корисници), oдносно није јасно који су критеријуми на основу којих могу 

добити сагласност за обављање делатности. Без прецизно прописаних критеријума дато је дискреционо право министру 

да неким субјектима не да претходну сагласност за обављање угоститељске делатности.  

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

Прихватањем препоруке се обезбеђује већи степен правне сигурности привредних субјеката који су буџетски 

корисници и повећава транспарентности процедура пред државним органима. Увођењем одобрења у форми решења  

даје се могућност веће правне заштите у случају добијања негативног решења. 

 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 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 OДОБРЕЊЕ министра. 

       ОДОБРЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДАЈЕ  СЕ РЕШЕЊЕМ СА РОКОМ ВАЖЕЊА ДО ЈЕДНЕ 

ГОДИНЕ. 

                  РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ДОСТАВЉА СЕ РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА У 

РЕГИСТРУ ТУРИЗМА. 

       МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ УСЛОВЕ И НАЧИН ЗА ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА  ИЗ СТАВА 2. ОВОГ 

ЧЛАНА. 

 


