
 
 

6. 
ПРЕПОРУКА 

 

Прописати могућности добијања уверења о положеном испиту, легитимације и ознаке за 

туристичког аниматора 

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 прописати могућности добијања уверења о положеном 

испиту, легитимације и ознаке за туристичког аниматора 

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 94. став 4. речи: „става 

2.” замењују се речима: „става 1.”. 

У ставу 7. речи: „односно за” бришу се, а после речи: „пратиоца” додају се речи: „и 

туристичког аниматора”. 

Члан 2. 

У члану 97. после речи: „испита за туристичког водича” реч: „и” замењује се запетом а 

после речи: „туристичког пратиоца” додају се речи: „и туристичког аниматора”. 

Члан 3. 

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

Републике Србије”. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

ОПИС ПРОБЛЕМА 

Чланом 94. Закон о туризму прописано је да министарство издаје уверење о положеном стручном испиту, 

легитимацију и ознаку за туристичког водича и туристичког пратиоца, али не и за туристичког аниматора, па је 

неопходно прописати издавање уверење о положеном испиту, легитимације и ознаке и за туристичког аниматора. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ – УШТЕДЕ 

              Туристички аниматори се изједначавају у стицању права са туристичким водичем и туристичким пратиоцем. 

Предложеном изменом се обезбеђује да лица која полаже стручни испит за туристичког аниматора добију уверење о 

положеном испиту, легитимацију и ознаку. 

          ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ТУРИЗМУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 94. 

Туристички водич, туристички пратилац и туристички аниматор, при пружању услуга морају да имају код себе 

одговарајућу легитимацију и да носе прописану ознаку.  

Туристички водич и туристички пратилац мора да: 

1) има држављанство Републике Србије; 

2) зна српски језик;  

3) има пребивалиште на територији Републике Србије;  

4) има средње образовање у четворогодишњем трајању; 

5) познаје један страни језик;  

6) има положен стручни испит за туристичког водича односно туристичког пратиоца у складу са овим законом. 

Лице које има положен стручни испит за туристичког водича може да обавља и послове туристичког пратиоца.  

Лица из става 2. СТАВА 1. овог члана полажу стручни испит пред комисијом коју образује министар од 

стручњака из области предвиђених програмом из члана 97. овог закона.  

Трошкове полагања испита сноси лице које полаже стручни испит. 

Висину трошкова полагања стручног испита утврђује министар. 

Министарство издаје уверење о положеном стручном испиту за туристичког водича, односно за туристичког 

пратиоца И ТУРИСТИЧКОГ АНИМАТОРА, као и легитимацију и ознаку.  



Уверење из става 7. овог члана доставља се Регистру туризма ради евидентирања. 

Туристички аниматор мора да: 

1) има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању; 

2) зна српски језик;  

3) познаје један страни језик. 

                                                                                 Члан 97. 

Министар прописује програм и начин полагања стручног испита за туристичког водича, и туристичког пратиоца 

И ТУРИСТИЧКОГ АНИМАТОРА, као и облик и садржину легитимације и ознаке туристичког водича, туристичког 

пратиоца и туристичког аниматора. 

 

 
 


