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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 

 

Закон о туризму („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон и 

93/2012)) представљао је добар основ у регулисању услова и начина  планирања и 

развоја туризма, туристичких организација за промоцију туризма, туристичких 

агенција, угоститељске делатности, наутичке делатности, ловнотуристичке делатности, 

услуга у туризму, такси и пенала у туризму, Регистра туризма, као и других питања од 

значаја за развој и унапређење туризма. 

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о туризму (у даљем тексту: Нацрт 

закона) настао је као резултат анализе стања на туристичком тржишту и сагледавања 

проблема са којим се суочавају актери туристичке привреде, као и други субјекти који 

обављају привредне делатности непосредно повезане са туризмом. 

 У припреми Нацрт закона извршено је додатно усклађивање са законодавством 

Европпсе уније и уведена су појашњења одређених одредаба важећег закона. 

Као проритетан задатак дефинисана је потреба смањења сиве економије, у свим 

делатностима, које закон уређује и успостављање таквог правног оквира који би 

пружио пуну подршку успешном и ефикасном управљању развојем туризма и који би 

обезбедио  усаглашеност  свих закона, којима се регулише област туризма. Тако нпр. 

извршено је усклађивања терминологије овог закона са важећим законодавством 

Републике Србије, посебно са  Законом о заштити потрошача. 

Такође, уведени су и поједини нови појмови, који као новина представљају 

савременији облик пословања и организовања субјеката у туризму, као што су 

дестинацијске менаџмент организације, дестинацијске менаџмент компаније и 

туристички кластери. 

Уочена је појава нестручних кадрова запослених на руководећим местима у 

туристичким организацијама и то пре свега на локалном нивоу. Из тог   разлога је 

дошло до прописивања обавезе у погледу стручне спреме и радног искуства за 

директора туристичкe организацијe.  

Уводи се могућност подстицања туристичког промета  реализованог на 

територији Републике Србије, којим мерама држава може да утиче  на унапређење 

туристичког промета и девизних ефеката од туризма. 

Примећене су  злоупотребе у реализацији туристичких путовања од стране 

синдикалних организација, удружења пензионера, феријалних, студентских, 

извиђачких и планинарских организација и установа социјалне и дечје заштите, као и 

других удружења и организације, које могу под условима одређеним Законом 

организовати туристичко путовање или излет, без сврхе стицања добити (у даљем 

тексту: организације). У том смислу су детаљније и свеобухватније прописани услови 

под којима се оваква путовања могу организовати. 

Такође, код одређеног броја посредника у продаји туристичких путовања  

примећено је поступање које није у складу са пажњом доброг привредника. У том 

смислу, прописује се обавеза њиховог регистровања у Регистру туризма, ради 

транспарентне евиденције.  

Уочена је погрешна примена Закона, пре свега од стране физичких лица која под 

одређеним условима могу да пружају угоститељске услуге, те је дошло до прецизирања 

тих одредби. 

У потпуности се уређује област професија у туризму (туристички водичи, 

локални туристички водичи и туристички пратиоци), као и начин и услови пружања 
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услуга (пре свега rent-a-car i limo service), а новина је увођење представника на 

туристичкој дестинацији.  

Између осталог, овим одредбама се поново враћа обавеза да сами кандидати 

сносе све трошкове полагања стручног испита за туристичког водича, локалног 

туристичког водича и туристичког пратиоца. 

У циљу ефикаснијег остваривања примарног задатка, сузбијање сиве економије,   

извршена је прерасподела права, обавеза и овлашћења инспекцијских служби. Наиме, 

локалној самоуправи, односно овлашћеним инспекцијским органима локалне 

самоправе поверен је одређени део надзора над применом Закона. Треба напоменути да   

туристичка инспекција   нема довољно капацитета и да постоји несразмера у односу на 

обим посла и број инспектора који тај посао обавља (само око 100 инспектора 

непосредно врши надзор на терену, на територији целе Републике Србије) . Тако нпр. у 

већим туристичким центрима (Копаоник или Златибор)  није систематизовано ни једно 

радно место туристичког инспектора.  

У делу казнених одредби дошло је до унапређења увођењем прекршајног налога, 

као новог правног института предвиђеног Законом о прекршајима. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу  

 

 Основи циљ доношења Нацрта закона је  потпуно  усклађивање са 

законодавством Европске уније и то са Директивом која се односи на организована 

путовања, одмор и кружна путовања (Directive on package travel, package holidays and 

package tours 90/314/EEC)  и Директивом о услугама (Directive on Services 

2006/123/EC ), на који начин је у потпуности дошло  до транспоновања ових  Директива   

у правни систем Републике Србије.  Уједно је извршено и  усаглашавање са одредбама 

других прописа, пре свега Закона о заштити потрошача, са  прецизнијим дефинисањем 

одредаба којима се обезбеђује већа заштите корисника туристичких услуга.  

Даље, као приоритетан задатак дефинисана је потреба смањења сиве економије, 

у свим делатностима, које закон уређује, те се у том смислу очекују позитивни ефекти и 

развој туристичке привреде. 

Увођењем услова за кадрове на руководећим местима у туристичким 

организацијама  оствариће се подизање нивоа квалитета рада, пре свега у промоцији и 

планирању развоја туризма, као и ефикаснијој реализацији планираних активности и 

пројеката. Такође,  активности на програмима едукације  и усавршавања вештина 

запослених у туризму (а што је Нацртом закона поверено туристичким организацијама) 

имају за циљ подстицање запошљавања.  

Стварају се предуслови за потпуно ново и савремено управљање туристичком 

дестинацијом (регијом) увођењем туритичких кластера, дестинацијских менаџмент 

организација, дестинацијских менаџмент компанија, као новог облика удруживања 

(јавног и/или приватног сектора), а све са циљем ефикаснијег повезивања заједничких 

потреба и јачања конкурентности, као и  пружања   професионалних, високо 

квалитетних  услуга на одређеној дестинацији, односно регији. 

Увођењем  могућности подстицања  туристичког промета  реализованог на 

територији Републике Србије, доћи ће до унапређења и повећања туристичког промета 

домаћих туриста и организованог туристичког промета страних туриста на територији 

Републике Србије и остваривања (у буџету)  већих прихода од туризма, посебно 

позитивних девизних ефеката. Наиме, туристичка потрошња (домаћих и страних 

туриста) представља део националног дохотка и  има снажан и позитиван утицај 

(подстрек) на све делатности које чине целину у туризму, односно на све друге 

комплементарне делатности.   
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Прописивањем услова које у реализацији туристичких путовања треба да испуне 

организације (доношење годишњег плана путовања којим  се остварују циљеви 

утврђени оснивачким актом, благовремено обавештавање туристичке инспекције о тим 

путовањима, достављање потребне документације, доказа у упису у одговарајући 

регистар, вођење евиденције о сваком путовању и путницима и др.) доћи ће до 

транспарентнијег пружања ових услуга и смањења злоупотреба од стране организација, 

односно смањења сиве економије у овој области.  

Регистарцијом посредника омогућиће се бржи преглед свих субјеката на 

територији РС који обављају ову делатност. На овај начин ће и  инспекцијским органим 

бити  олакшане планске и циљане контроле, пре свега у предсезони, како би могли 

превентивно да отклони уочене неправилности, а све са циљем заштите права путника 

и других субјекта, који трпе  последице услед лошег пословања субагената.  

Прецизирањем  одредаба којима се уређује део угоститељске делатности у 

објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком 

домаћинству појашњено  је под којим условима физичка лица  могу да обављају ову 

делатност. Такође, услед отклањања одређених дилема у примени прописа у овој 

области, доћи ће до  веће ефикасности у раду надлежних служби  јединица  локалне 

самуправе, које као поверени посао врше категоризацију  објекта домаће радиности и 

сеоског туристичког домаћинства. 

Враћањем обавезе да полагање стручног испита за туристичке водиче, локалне 

туристичке водиче и туристичке пратиоце, сносе сами кандидати, доћи ће до већег 

прилива у буджет РС и буџет јединице локалне самоуправе. 

Давањем могућности да  јединица локалне самоуправе која је проглашена за 

туристичко место I и II категорије може својим актом да утврди туристичке зоне, 

туристичке дестинације и туристичке локације, као и висину пенала за оне субјекте 

који послују супротно том акту, довешће до  ефикасног и одговорног коришћења, 

управљање, заштите и унапређења просторних целина, на који начин ће доћи до 

одвајајња конкурентне од неконкуретних туристичких дестинација на туристичком 

тржишту.  Даље, туризам представља усклађени системи техничко-технолошких 

еконимских и друштвених активности, који се заснива на економском развоју, очувању 

природних и културних добара, што ће допринети развоју локалне заједнице.  

Прерасподелом права, обавеза и овлашћења инспекцијских служби и 

преношењем дела надлежности на овлашћене инспекцијске органе јединице локалне 

самоправе, доћи ће до веће територијалне покривености, оствариће се  ефикасније  

сузбијања сиве економије и њено превођења у легалне токове. Биће омогућена    

појачана контрола наплате и уплате изворних прихода јединица локалане самоуправе, 

које се остварују из туристичке делатности (боравишне таксе и пенали).      

У делу казнених одредби дошло је до унапређења увођењем прекршајног налога, 

којом применом се очекује ефикаснија реализација наплате прописаних казни, те ће се 

значајни и позитивни ефекти одразити и на буџет Репубике Србије,  

Може се рећи да ће стварањем услова за бржи  развој туризма,   његови  ефекти 

постати све бројнији и хетерогенији и имати позитиван утицај на привредни развој 

(бројне привредне и непривредне активности) путем којих се осварују одређени циљеви 

економског и друштвеног развоја у целини. 

 

3. Друге могућности за решавање проблема  

 

Једина могућност за решавање уочених проблема којима се Нацрт закон бави је 

управо доношење Закона о изменама и допунама Закона о туризму,  имајући у виду да 

се предложене измене односе на унапређење области  где су проблеми и уочени.    
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4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема  

 

Доношењем овог закона побољшаће се ниво квалитета у пружању услуга у 

туристичкој делатности, доћи ће до сузбијања сиве економије, а истовремено ће се 

извршити усклађивање са  Директивом која се односи на организована путовања, одмор 

и кружна путовања (Directive on package travel, package holidays and package tours 

90/314/EEC)  и Директивом о услугама (Directive on Services 2006/123/EC ), на који 

начин је у потпуности дошло  до транспоновања ових  Директива   у правни систем 

Републике Србије.  

 

5. На кога ће и како утицати предложена решења  

 

Туризам изазива многоструке ефекте у привреди условљавајући развој, пре 

свега, оних привредних делатности које учествују у остваривању потреба домаћих и 

страних туриста. С тим у вези може се очекивати повећање броја радних места и 

запошљавање, пре свега локалног становништва, у оним предузећима који својим 

активностима, производњом и сл. задовољавају потребе туриста (увећање масе 

произведених роба и пружених услуга).  

Позитиван ефекат се може очекивати  и код оних субјеката и чинилаца који 

обављају делатност у одређеној туристичкој дестинацији или се баве пословима развоја 

и промоције туризма. Предложеним решењима доћи ће до већег сузбијања сиве 

економије и  подизања нивоа квалитета у пружању услуга. На овај начин ће се 

допринети већем задовољству корисника услуга, као предуслову за развој туризма, што 

ће се све одразити на ефекте позитивног пословања  привредних субјекта, односно свих 

оних чинилаца који учествују у туристичкој понуди. 

Као што је већ напред наведено   уведени су и поједини нови појмови, који као 

новина представљају савременији облик пословања и организовања субјеката у 

туризму, као што су дестинацијске менаџмент организације, дестинацијске менаџмент 

компаније и туристички кластери. Наиме, ради се о потпуно новом облику удруживања 

(јавног и/или приватног сектора), а све са циљем ефикаснијег повезивања заједничких 

потреба и јачања конкурентности, као и пружања професионалних, високо квалитетних  

услуга на одређеној дестинацији, односно регији. Ови субјекти (организовани као 

привредна друштва или удружења) могу бити (актом Владе) проглашени за управљаче 

туристичког простора или им Влада може поверити послове од посебног значаја за 

туризам, а јединица локалне самоуправе им може поверити послове туристичких 

организација. Све ово ствара предуслов за ефикасније и професионалније обављање 

поверених активности, посебно имајући у виду веома низак ниво стручности кадрова 

ангажованих на пословима развоја,  промоције и  реализације домаћих и међународних 

пројеката из области туризма.у туристичким организацијама јединица локалне 

самоуправе. 

Даље, предложена решења, у погледу кадрова (прописани услови за директора 

туристичке организације – на свим нивоима), допринеће подизању нивоа квалитета у 

вршењу послова туристичких организација.  

У вези са одредбама које се односе на организаторе туристичких путовања 

напомиње се да се, у погледу обима послова и обавеза, ради само о незнатним 

изменамаили само о „прекомпоновању“ постојећих одредби. Тако нпр. у члану 16. тач. 

5),6),7),8) и 9) Нацрта наводе се обавезе за туристичку агенцију, да : нуди и продаје 

програме путовања који су припремљени на основу  закљученог уговора  са трећим 

лицима којима је поверио извршење услуга из тог програма путовања; као организатор 
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путовања, у случају да је отказала путовање, путницима у  прописаном року,     изврши 

повраћај уплаћених средстава; обезбеди смештај путника за све време трајања 

уговореног путовања; обезбеди повратак путника на одредиште; се стара да путници не 

буду неоправдано задржани на путовању дуже него што је предвиђено програмом 

путовања. Међутим, наведене обавезе нису новина, јер су постојећим одредбама оне 

биле обухваћене чланом 52. Закона и биле су један од разлог за одузимање лиценце. 

Сада се чланом 20. Нацрта набрајање тих обавеза брише и упућујућом нормом наводе 

разлози за одузимање лиценце. 

  Даље,   новина је да је туристичка агенција која ставља на располагање 

брошуру дужна   да јасно и прецизно у брошури наведе све податке из члана 56. став 6. 

(то су сви подаци из програма путовања) и  овим је у потпуности транспонована 

Директива која се односи на организована путовања, одмор и кружна путовања 

90/314/EEC). Такође одредбе да уговори и документација  туристичких агенција морају 

бити на српском језику, а изузетно могу бити на страном језику, али је туристичка 

агенција дужна да обезбеди њихов превод, оверен од стране овлашћеног лица, односе 

се на усаглашавање тих одредби са прописима којима се уређује област заштите 

потрошача и и мишљења смо да ове одредбе неће битније утицати на обим пословања 

туристичке агенције.  

Такође, увођењем одређених обавеза за синдикалне организације, удружења 

пензионера, феријалне, студентске, извиђачке и планинарске организације и установе 

социјалне и дечје заштите, као и друга удружења и организације, неће додатно 

оптеретити њихово функционисање. Овде се ради само о обавези доношења годишњег 

Плана путовања, док сва остала документа (решење о регистрацији, Статут, подаци о 

чланству и др.) ова правна лица морају да поседују. Новина је да су у обавези   да 

туристичкој инспекцији доставе та документа, а све са циљем сузбијања злоупотреба и 

транпарентнијег рада ових правих лица. Обавеза да свако путовање пријаве 

туристичкој инспекцији, најкасније пет радних дана пре отпочињања путовања је 

постојећа одредба (измена је само у року – важећим одредбама је рок за пријављивање  

три радна дана пре отпочињања путовања). Наиме, ови субјекти могу организовати 

туристичко путовање (без сврхе стицања добити и само за своје чланове), а да нису 

прибавили лиценцу и било је нужно прописати све ове услове да би њихов рад и 

активности биле потпуно транспарентне. 

Измене предвиђене чланом 23. Нацрта односе се на посреднике и значајнија 

новина је њигова регистрација у Регистру туризма.  Тај регистар се састоји од две базе: 

1. у којој се региструју организатори туристичког путвања и 2. у којој се евидентирају - 

1) управљачи туристичких простора; 2) туристичка места; 3) дестинацијске менаџмент 

организације; 4) дестинацијске менаджмент компаније; 5) туристичке организације; 6) 

угоститељи;  7) категорисани и некатегорисани угоститељски објекти; 8) лица која 

пружају услуге у домаћој радиности; 9) лица која пружају услуге у сеоским 

туристичким домаћинствима; 10) пружаоци наутичких услуга; 11) категорисани и 

некатегорисани објекти наутичког туризма; 12) пружаоци ловнотуристичких услуга; 

13) категорисани и некатегорисани објекти ловног туризма; 14) туристички водичи; 15) 

локални туристички водичи; 16) туристички пратиоци; 17) туристички аниматори; 18) 

привредни субјекти који пружају услуге изнајмљивања возила (rent-a-car) и услуге 

изнајмљивања возила са услугама возача (limo service). Битно је напоменути да се 

подаци из 1. базе (регистрација) редовно и ажурно уносе и да је тај део регистра 

оспособљен и у функцији је. Други део редистра (евиденција) нажалост још увек није 

оспособљен за унос података свих напред наведених субјеката. Због потребе да се у 

Регистру туризма и предузетници налазе на једном месту (а то је једино могуће 

њиговом регистрацијом и увођењем у 1. базу) уведена је ова одредба.  Разлози који су 
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условили  потребу њиховог регистровања је што нико (а посебно неинспекција) не 

располаже подацима о броју ових субјеката. Претпоставка је да их на територији РС 

има од 500-1000. Како је у последњих неколико година од стране појединих посредника 

дошло до поступања супротно закону или правилима струке и добрим пословним 

обичајима, а неретко су  подношене и кривичне пријаве, то је ово једини начин да они 

буду „видљиви“ и корисницима услуга, али пре свега инспекцијским органима, који 

превентивним активностима (посебно у предсезони када је повећан промет у продаји 

туристичких путовања)  могу благовремено да делују и спрече евентуалне штетне 

последице.  

Остале обавезе су углавном постојеће или по обиму не утичу када је пословање 

у питању, као што нпр. обавеза посредника да о продатом туристичком путовању, без 

одлагања, обавести организатора путовања. Наравно да је и до сада о томе обавештавао 

организатора, али није имао обавезу да то уради одмах, без одлагања.    

У вези са обавезама угоститеља (члан 24. Нацрта)  новина се односи на  

удружење које обавља угоститељску делатност да је дужно   да ту делатност  упише у 

одговарајући регистар. Односно, не само да има обавезу да удружење упише у Регистар 

удружења, већ има обавезу уколико обавља и привредну делатност да  ту делатност 

упише у одговарајући регистар привредних делатности у АПР-у.  Ова обавеза се 

прописује и за друге делатности, када се обавлљају од стране удружења. Даље, новина 

је да у периоду прекида обављања делатности предузетник не може да обавља 

делатност. С обзиром да је садашњим решењем постојала само обавеза да се 

предузетници региструје у АПР, у пракси су уочене злоупотребе и предузетници су 

привремено одјављивали радње, а настављали са обављањем делатности. Такво 

поступање није било могуће санкционисати и сада се то регулише у потпуности. Ова 

обавеза се прописује и за друге делатности, када се обавлљају од стране предузетника 

(туристичке агенције, угоститељи, пружаоци наутичких  услуга и услуга изнајмљивања 

возила). 

У вези са правима и обавезама физичких лица која обављају делатност у објекту 

сеоског туристичког домаћинства (члан 30. Нацрта) није дошло ни до каквих повећања 

или пооштравања тих обавеза, већ до проширења права и могућности у вези са 

пружањем услуга смештаја на отвореном (кампиралишта и сл.) Наиме, физичко лице 

може у оквиру категорисаног сеоског туристичког домаћинства, да пружа угоститељске 

услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање, до 20 

камп парцела,  за највише  30  гостију.  Услов је да тај простор  мора да испуњава 

прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове. 

У погледу обављања наутичке делатности новина се односи, а што је већ напред 

наведено, да је удружење које обавља наутичку делатност  дужно је да ту делатност  

упише у одговарајући регистар, као и да предузетник  у периоду прекида обављања 

делатности не може да обавља делатност. 

Чланом 42 Нацрта уводе се нове обавезе за пружаоца услуга изнајмљивања 

возила  на који начин се у погледу тих обавеза изједначавају са свим осталим 

привредним субјектима, чије се пословање уређује овим законом и то у погледу: 

истицања пословног имена и седишта,  радног време, уз обавезу  да га се придржава у 

свом пословању, као и да: у сваком пословном простору, односно месту пословања у 

ком обавља делатност држи решење о упису у одговарајући регистар и уверење о 

евидентирању у регистру туризма; у сваком пословном простору, односно месту 

пословања  истакне цене услуга које пружа и да се придржава истакнутих, односно 

објављених цена; за сваку пружену услугу изда прописан рачун; води евиденцију 

пружених услуга;   обавља делатност са пажњом доброг привредника. 
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Даље, у погледу регулисања туристичких професија, када су у питању 

туристички водичи (и локални) и туристички пратиоци (члан 35. Нацрта), новина је да 

је поново враћена обавеза да сносе трошкове полагање стручног испита. Наиме, ова 

обавеза је раније увек постојала, али је последњим изменама и допунама Закона о 

туризму из 2012. године, брисана. Уважавајући сугестије Канцеларије за европске 

интеграције из текста Нацрта су брисани услови за лица која могу да добију лиценцу и 

то да: 1) има држављанство републике србије;  2) зна српски језик;  3) има 

пребивалиште на територији Републике Србије. Такође новина је да се туристичким 

водичем и туристичким пратиоцем, у смислу овога закона, сматра  се и држављанин 

државе чланица европске уније и европског економског простора који испуњава услове 

за туристичког водича и туристичког пратиоца прописане овим законом. Додатне 

обавезе овим лицима нису прописиване већ им је дато шире право у погледу 

признавања положеног стручног испта (и то само за туристичке водиче, без обзира на 

врсту стручне спреме коју поседују), тако да туристички водич може бити  запослен на   

пословима руководиоца из члана 50. став 1. овог закона и то за рад код:1) организатора 

путовања ако има најмање вишу стручну спрему, односно стечено високо образовање 

на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и лиценцу 

туристичког водича, у трајању од  најмање 5 година;  2) посредника ако има најмање 

средње образовање у четворогодишњем трајању и лиценцу туристичког водича, у 

трајању од најмање 3 године. 

Нацртом се део инспекцијског надзора поверава овлашћеној инспекцији 

јединице локалне самоуправе посебно у делу: контроле уговоре за објекте домаће 

радиности и сеоског туристичког домаћинству, које уговоре физичка лица мотрају да 

закључе са неким субјектом преко кога обављају делатност (издавање рачуна, наплата и 

уплата боравишне таксе исл.); провере валидности решења о разврставању у категорију 

објеката домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству (у овој обкласти је 

уочена сива зона); провере наплату и уплату боравишне таксе, увидом у  евиденцију 

гостију и другу пратећу документацију; провераве наплату и уплату боравишне таксе, 

увидом у  евиденцију гостију и другу пратећу документацију; провере истицања и 

придржавања прописаног радног времена у угоститељским објектима; 

Наиме, у наведеним ситуацијама туристичка инспекција је само повременим 

организованим активностима вршила надзор над радом физичких лица која обављају 

делатносту у објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинству,  као и 

проверу наплате и уплате боравишне таксе.  Ово из разлога што је већи део  

угоститељских објеката,  претежно лоциран у већи туристичким центрима (Копаоник, 

Златибор, Врњачка Бања, Соко Бања), у којим центрима није систематизовано нити 

једно место туристичког инспектора (са изузетком Врњачке Бање где је запослен један 

туристички инспектор). Поверавање ових послова овлашћеној инспекцији јединице 

локалне самоуправе може се очекивати свакодневна контрола  наведених субјеката, 

што ће свакако допринети већој наплати и уплати боравишне таксе, као изворног 

прихода јединица локалане самоуправе, а посебно сузбијању сиве економије. С тим у 

вези се очекују да се позитивни ефекти   одразе и на те буџет.  

У делу казнених одредби увођењем прекршајног налога  ће довести до 

ефикасније реализације наплате прописаних казни, знатног смањења притиска на 

прекршајне судове. 

Односное, ефикаснија инспекцијска контрола свакако ће допринети сузбијању 

сиве економије, односно  очекују се позитивни ефекти на прилив буџетских прихода. 

У том смислу предложена су решења која се односе на јавни сектор, али и на 

привредне субјекте који обављају делатности и пружају услуге из области туризма и 
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иста ће имати позитиван утицај и на кориснике туристичких услуга, кроз обезбеђивање 

њихове ефикасније заштите. 

 

 

6. Трошкови које ће примена закона створити грађанима и привреди  

 

Могући су извесни мањи трошкови које ће туристичке агенције, које обављају 

послове посредника (субагената), имати приликом регистрације у Регистру туризма. 

Претпосатавка је да се пословима субагентуре бави од 500-800 привредних субјеката на 

територији Републике Србије, међутим ни на једном доступном месту није могуће 

сагледати који су то све субјекти. Наиме, напред је већ наведено да је уочено 

незаконито пословање многих  субагената, али,  нажалост, инспекцијски органи су 

могли да реагују тек у случају када дође до кршења прописа и већ проузрокованих 

штетних последица. Односно, инспекцијским органима није била доступна база 

података о свим субагентима на територији РС (јер таква база није ни устројена). С 

обзиром да при АПР-у постоји Регистар туризма то се показало оправданим да се 

пропише обавеза регистрације и ових субјеката. Регистрација ће се вршити једном (без 

временског ограничења  у трајању решења), а   врсту, висину и начин плаћања накнада 

за регистрацију и друге услуге  које пружа регистар туризма, одређује Управни одбор 

агенције, уз сагласност Владе. Претпоставка је да ће се радити о малом износу од 

неколико хиљада динара. 

Даље, за грађане се очекују трошкови  полагања стручног (теоријског и 

практичног) испита за туристичке водиче, локалне туристичке водиче и туристичке 

пратиоце. Напомиње се да је ова обавеза раније постојала, посебно што се ради о 

стручном усавршавању сваког појединца и не може се очекивати да тај испит иде на 

терет буџета. У једном кратком периоду (последњим изменама и допунама Закона о 

туризму из 2012. године) ова обавеза, да физичка лица сносе трошкове полагања 

теоријског дела стручног испита, је укинута. Међутим, код чињенице да су се у том 

случају морала обезбеђивати средства из буџета, довело је до веома отежане   

реализације у организацији полагања наведених испита. Све ово је ограничило број 

лица (јер је број зависио од расположивих средстава у буџету) која су могла да 

приступе полагању испита, а интересовање је вишеструко превазилазило број могућих 

кандидата. Поновним враћањем ове обавезе на грађане створиће се предуслови да већи 

број кандидата приступи полагању испита, да се усаврше у овим туристичким 

професијама, а што ће све свакако утицати и на већу могућност њиховог запошљавања, 

пре свега туристичких пратилаца (који су још увек дефицитарни).  

Даље,  потребна финансијска средства, која ће се исплаћивати из буџета 

Републике Србије, очекују се за накнаду члановима комисује, као испитивачима за 

полагање стручног испита за туристичке водиче и туристичке пратиоце. У претходним 

годинама, ова накнада се такође исплаћивала из буџета, а ангожовани су стручњаци из 

одређене области и то: основи туризма, туристичких ресурса, агенцијског и 

хотелијерског пословања, друштвеног уређења, туристичке политике, прописа у 

туризму, информативно-водичке службе у туризму, националне историје и страни језик 

(Б ниво). Предмет страни језик кандидат полаже из једног од следећих страних језика: 

енглеског, француског, немачког, руског, шпанског или италијанског језика, који су 

обухваћени наставним планом и програмом министарства надлежног за послове 

просвете.   

Посебно се напомиње да државни службеници, запослени у министарству  на 

пословима из области туризма, нису довољно компетенти, нити поседују потребна 

знања и такав ниво стручности да би могли бити испитивачи код полагања наведених 
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испита. Изузетно, у претходном периоду, као чланови комисије, била су ангажована  

два државна службеника,  међутим њима накнада није исплаћивана, а што је утврђено 

решењем о формирању комисије. 

Наведени трошкови  се могу очекивати и из буџета јединице локалне 

самоуправе на име накнаде испитивачима за полагање стручног испита за локалног 

туристичког водича. 

Посебно се напомиње да сада није могуће прецизирати наведене износе, посебно 

што ће се ова област, по доношењу закона, уредити подзаконским актом, којим ће се 

прописати висина таксе за полагање стручног испита, издавање лиценце,  легитимације 

и ознаке, услове које чланови комисије   треба да испуне,  као и износ накнаде за рад 

чланова комисије (члан 37 Нацрта).  На основу информација о претходно 

организованим испитима кандидати који  су полагали  стручни испит за туристичког 

водича и туристичког пратиоца  сносили су трошкове полагања за теоријски део 

стручног испита за туристичког водича (18.000 динара) и туристичког пратиоца (9.000 

динара). Узевши у обзир потенцијални број кандидата за полагање стручног испита за 

туристичког водича -300 и цену од 18.000 динара, долази се до износа од 5.400.000 

динара, као и 200 кандидата за за полагање стручног испита за туристичког пратиоца 

по цени од 9.000 динара долази се до износа од 1.800.000 динара. Укупан износ који би 

потенцијални кандидати уплатили на рачун Буџета Републике Србије, при наведеним 

претпоставкама је 7.200.000 динара што вишеструко превазилази досадашње трошкове 

(накнаде) плаћања испитивачима( професорима). 

Односно у овом тренутку није могуће прецизно утврдити ове трошкове 

(претпоставка је да неће прећи исказане износе) јер ће се тај део у потпуности 

регулисати наведеним правилником, који ће се донети по претходно прибављеном 

мишљењу Министарства финансија. С обзиром да је претходно прибављање мишљења   

законска обавеза то, по препоруци Министарства финансија, није потребно посебно 

наводити у  Нацрту. 

Нацртом закона даје се могућност да јединица локалне самоуправе која је 

проглашена за туристичко место I и II категорије може својим актом да утврди 

заштићене просторне целине, односно туристичке дестибације, зоне и локације. На тим 

просторним целинама   угоститељски објекат за смештај врсте хотел и мотел мора да 

испуњава стандарде за разврставање у одређену категорију, усаглашен са актом 

јединице локалне самоуправе. Тај акт, између остлог, садржи и услове које 

угоститељски  објекат  врсте хотел и мотел треба да испуни, а посебно садржи и висину 

пенала, као својеврсне казне која се  у случају неусаглашености,   наплаћује на 

годишњем нивоу.  С тим у вези можда ће привредни субјекти, односно правна лица 

који у утврђеним просторним целинама, пружају услуге смештаја у хотелу или мотелу 

(ови објекти се категоришу) морати да изврше одређена улагања у те објекте да би 

испунили услов у погледу висине категорије која је прописана актом јединице локалне 

самоуправе. У противном ризикују  да им, на годишњем нивоу, буду утврђени пенали 

(такође у износу који ће својим актом утврдити јединица локалне самоуправе). 

Напомиње се да у тренутку упућивања Нацрта на мишљење Министарству 

финансија, Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним 

финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, односно 

финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање, није ступио на 

снагу. 

      

 

 

 



 10 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

Предложеним решењима се пооштравају услови у погледу обавезе агенције 

посредника, чиме ће се стимулисати тржишна конкуренција са становишта квалитета 

пружених услуга и заштите потрошача. Очекује се да ће, својим превентивним 

активностима у контроли ових субјеката, овлашћени инспектори допринети смањењу 

злоупотреба које су уочене, на који начин ће се подићи ниво пружања услуга од стране 

туристичких агенција, али и свакако већа заштита корисника услуга. С обзиром да се 

очекују да трошкови регистрације неће посебно оптеретити ове субјекте, то ће њихова 

транспарентност у Регистру туризма ће имати вишеструко позитиван утицај. 

Као што је већ наведено, у вези са полагањем стручних испита за туристичке 

водиче и туристичке пратиоце, могући су трошкови  у  буџету, за средства којим се 

обезбеђује накнада испитивачима. Међутим, на основу анализе из претходно 

организованих испита (када су сами кандидати сносили све трошкове) произилази да ће 

укупан износ који ће потенцијални кандидати уплатити на рачун Буџета Републике 

Србије,  знатно превазићи стварне трошкове плаћања испитивачима. С тим у вези 

несумњиво ће доћи до  позитивних ефектата по буџет РС , односно, процењено је да ће 

позитивни ефекти ових одредаба Закона на буджет РС далеко превазићи трошкове које 

ће  његова примена створити. 

 Посебно се напомиње да је полагање ових испита могуће реализовати само 

ангажовањем еминентних стручњака из наведених области, без чијег би ангажовања 

била доведена у питање реализација, али свакако и високо стручно вредновање, 

односно унапређење  нивоа квалитета знања кандидата, који се стручно усавршавају за 

ове значајне туристичке професије. 

Потребна финансијска средства, која ће се исплаћивати из буџета јединице 

локалне самоуправе, са истим позитивним ефектима на буџет, обезбедиће се код 

полагања стручног испита за локалног туристичког водича. 

У погледу евентуалних трошкова улагања категорисаних угоститељских 

објеката (хотели и мотели) у туристичким местима I и II категорије, омогућиће се  да 

просторне целине које располажу туристичком ресурсима постану основ  за развој и 

комерцијализацију туристичких производа, потенцијалним и реалним туристичким 

атракцијама. Уједно, стварају се услови за примену законске одредбе за наплату пенала 

за коришћење заштићених просторних целина која ће се односити на привредна 

друштва, предузетнике, власнике угоститељског објекта за смештај (хотел или мотел) 

неодговарајуће намене и категорије у овим приоритетним просторним целинама. 

Стратешко опредељење наше земље да развија туризам као једну од подлога 

привредног и укупног развоја, подразумева и  утврђивање кључних туристичких 

дестинација и примену мера туристичке развојне  политике како би се туристичке 

дестинације учиниле конкурентним на  међународном туристичком тржишту. На овај 

начин стварају се основе за непрекидан, динамичан, усклађен и конкурентан раст и 

развој засновану на принципима одрживости и исплативости, тржишно потврђеном 

квалитету услуга, предностима дестинације и препознатљивом идентитету у 

регионалним оквирима.  

Имајући у виду напред наведено  процењено је да ће позитивни ефекти закона 

на грађане,  привреду али и буџете републике Србије и јединица локалних самоуправа 

далеко превазићи трошкове које ће им његова примена створити. 
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8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција  

 

  Поделом надлежности у вршењу инспекцијског надзора оствариће се ефикасна 

примена закона, што ће условити стварање  погодније климе за обављање привредне 

делатности, али и  сузбијање  сиве економије и њено превођење у легалне токове. 

С обзиром да се стварају предуслови за потпуно ново и савремено управљање 

туристичком дестинацијом (регијом) увођењем туристичких кластера, дестинацијских 

менаџмент организација, дестинацијских менаџмент компанија, као новог облика 

удруживања, може се очекивати оснивање оваквих привредних субјеката, односно 

правних лица (удружења), а све са циљем ефикаснијег повезивања заједничких потреба 

и јачања конкурентности. 

Уједно се очекује  да се на тржишту подигне ниво конкурентности свих који 

своје обавезе извршавају и послују, односно пружају услуге у складу са законом.   

Усвајањем новог развојног и управљачког  концепта створиће се амбијент за 

нова улагања у туризму. Србија данас има само компаративне предности у туризму јер 

поседује разноврсну структуру потенцијала, налази се у близини традиционалних и 

нових туристичких тржишта, има дугу историју и општу препознатљивост, очуване 

природне ресурсе, сразмерно добре комуникације и људски потенцијал. Развојем и 

обезбеђењем система подстицаја и финансијске подршке пројектима за развој туризма 

као и подизање нивоа квалитета и стандарда у туристичким делатностима, створиће се 

повољан амбијент за интензиван туристички развој. Подстицаји који се очекују односе 

се на подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста и организованог 

туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије и Влада ће 

ближе прописати  услове и начин доделе и коришћења средстава (чл. 5. и 6. Нацрта). У 

овом тренутку није могуће определити висину ових износа, нити њихов очекивани 

утицај,  али ће они свакако доринети  повећаном броју долазака страних туриста, али ће 

допринети  и повећању кретања и боравка  домаћих туриста на територији Републике 

Србије. Односно очекује се повећање рецептивних активности, што ће неминовно 

довести до одређеног смањења емитивних (одлазака домаћих туриста ван територије 

Републике Србије).   

 

9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону  

 

Током израде Нацрта закона, била је формирана Радна група састављена од 

представника Министарства трговине туризма и телекомуникација, асоцијације 

туристичких агенција и асоцијације хотелијера, као и представника високошколских 

установа, из редова стручњака у области туризма.   

Јавна расправа  је одржана у периоду од 26. јануара до 26. фебруара 2015. године 

(у складу са Програмом јавне расправе који је одредио Одбор за привреду и финансије) 

и почела је постављањем Нацрта закона о изменама и допунама закона о туризму  на 

интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација.  

Сви заинтересовани били су у могућности да преузму текст Нацрта и упознају се 

са предложеним решењима, као и да доставе примедбе, предлоге и коментаре 

електронским путем.  

Према Програму јавне расправе   централни догађај, у форми округлог стола, у 

организацији Министарства и Привредне коморе Србије, одржан је 10. фебруара 2015. 

године, у просторијама Привредне коморе Србије. 
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Позив за учешће на овом догађају постављен је на сајту Министарства и 

Привредне коморе Србије и  сви заинтересовани могли су да присутвују догађају и 

активно учествују у дискусији.  

Јавној расправи су присуствовали представници: 

-  асоцијација туристичких агенција – Yута, Атас и Антас, 

- ХОРЕС-а – Удружење хотелијера и ресторатера Србије, 

- Кампинг асоцијације Србије, 

-  Агенција које пручају усугу изнајмљивања возила, 

- Удружење туристичких водича Србије, 

- Удружење бања Србије, 

- Феријалног и хостелског савеза Србије,  

- Удружења сеоских туристичких домаћинстава, 

- Јединца локалне самуправе (града и општине) и то представници Секретаријата 

за привреду и Секретаријата за инспекцијске послове –  Београд, Нови Сад, 

Врњачка Бања,   

- Туристичке организација Београд,  

- Туристистичке организације Србије,  

- ТО Нови Сад,  

- ТО Врњачка Бања, 

- Привредне коморе Београда, 

- Прибредне коморе Новог Сада,  

- Представници  факултета и Високих школа (Сингидунум – Београд , Висока 

туристичка школа – Београд, Природно-математички факултет – Универзитет 

Нови Сад, Факултет за спорт и туризам Нови Сад и др.), 

-  Канцеларије за Косово и Метохију,  

- представници медија, као и  

- бројни појединци, који су као учесници узели учешће у расправи. 

Имајући у виду да је одзив релевантних представника туристичких агенција, 

угоститељства, туристичких професија, јединица локалне самоуправе,  туристичких 

организација, удружења, као и представника других, специфичних видова туризма, био 

на веома завидном нивоу, општа је оцена да је јавна расправа успешно спроведена и да 

је остварена задовољавајућа сарадња између представника Министарства, као 

предлагача прописа, и свих заинтересованих страна. 

У току трајања јавне расправе, али и након њеног завршетка, у вези са појединим 

законским решењима, одржано је неколико састанака. 

Тако нпр. одржан је састанак са представницима Природно-математички факултет – 

Универзитет Нови Сад у вези са признавањем стручне спреме и увођење у закон 

обавезе запошљавања менаџера ловног туризма, у оним агенцијама које се баве и 

услугама ловног туризма. Овај предлог није било могуће прихватити, али је прихваћен 

њихов предлог да се уведе ловачка кућа, као посевана врста објекта ловног туризма. 

У вези са чланом 17. Нацрта  одржан је састанак са представницима  

туристичких агенција и представницима Удружења феријалног и хостелског 

савеза Србије, ово из разлога што су њихови ставови у погледу ове одредбе били 

дијаметрално супростављени. Наиме, туристичке агенције су предлагале да се члан 46 

Закона у потпуности брише, док су представници тих удружења, којима је дата 

могућност организовања туриситчких путовања (без лиценце), само за своје чланове, 

предлагали да се та одредба не мења. Направљен је компромис, са којим су се обе 

https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hores.rs%2F&ei=jhFoVdTEKoTfU4CcgaAF&usg=AFQjCNEbzfVM3cnLwju2ggp_AwAQgwPJeA
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стране сложиле и прихватиле га у потпуности (члан 17 Нацрта и о томе је већ речено 

под 5.- На кога ће и како утицати предложена решења ). 

Такође, одржана су 2 састанка са представницима Града Београда (Секретаријат  

за привреду и Секретаријат  за инспекцијске послове) чији предлози су у већем делу (у 

погледу преношења дела надзора) прихваћени. Предлог који није прихваћен је да се 

предвиди доношење правилника, којим би се  прописала врста опреме и  уређаја, у 

угоститељским објектима, за одвођење дима, паре и мириса и других штетних емисија, 

ради спречавања њиховог ширења у околину. Предлог није прихваћен јер се стало на 

становиште да се ради о области која се уређује прописима из области екологије, 

односно заштите животне средине.  

Потребно  је напоменути да су представници туристичких организација јединца 

локалних самоуправа  (Нови сад се обраћао и званично, писаним путем) инсистирали 

да се обим активности које те организације могу да врше, прошири, што је и 

прихваћено (члан 12. Нацрта). Такође један од њихових предлога је био и тај да се све 

те њихове активности могу финансирати из средстава од наплаћене боравишне таксе. 

Поводом овог предлога одржан је састанак у Министарству финансија, где је 

закључено да се предлог може прихватити (члан 43. Нацрта). 

Такође прихваћен је предлог Удружења туристичких водича Србије, да се 

положен стручни испит за туристичког водича (без обзира на врсту стручне спреме) 

може прихватити као један од услова у погледу стручне спреме, које треба да испуни 

руководилац пословнице за рад код организатора, односно посредника (члан 35. 

Нацрта). Предлог овог удружења да се Законом о туризму уреди  и  регулише њихов   

статус у погледу стажа, здравственог и пензијског осигурања као и пореза, није 

прихваћен. 

Даље, чланом 30. Нацрта прихваћен је предлог представника удружења сеоских 

туристичких домаћинстава и Кампинг асоцијације Србије да се, у оквиру категорисаног 

сеоског туристичког домаћинстава, домаћинима омогући пружање услуга смештаја на 

отвореном (кампинг, кампиралиште и сл.). Предлог да тај простор не треба да испуњава 

све услове прописане Правилником о условима и начину обављања угоститељске 

делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских 

објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских 

објеката ("Сл. гласник РС", бр. 48/2012), није прихваћен. Такође није прихваћен 

предлог да физичко лице приликом пружања услуга може услуге наплаћивати 

самостално и без фискалне касе, односно да не треба да има уговор о пружању 

угоститељских услуга закључен са  локалном туристичком организацијом, туристичком 

агенцијом, привредним субјектом или другим правним лицем регистрованим за 

обављање привредне делатности (члан 77. Закона). 

  Даље, Предлог представника рецептивних агенција да се  рецептивном туризму 

призна извозна делатност, није прихваћен, јер ова проблематика не спада у област 

туризма који се овим законом уређује. Такође није прихваћен предлог истих 

представника да се туристички аранжман дефинише као свако путовање које обухвата 

најмање две туристичке услуге и да не мора укључивати ноћење. Предлог није 

прихваћен јер је у супротности са Директивом Савета 90/14ЕЕЗ о пакет путовањима, 

пакет одморима и пакет турама. 

Исто тако није прихваћен предлог Привредне  комора Србије да се Регистар 

туризма  води у тој комори, ово из разлога што је  Регистар туризма, као јединствена 

централизована  електронска база података, утврђен Законом о агенцији за привредне 

регистре ("Службени гласник РС", бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011). 

Поред наведених пристигли су и бројни други предлози  које је Радне група   

размотрила.  
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Имајући у виду напред наведено, коначан закључак спроведене јавне расправе је 

резултирао потребом да се приступи  одређеној корекцији  Нацрта   закона. Предлози и 

сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање предложеног текста 

Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, уграђени су у текст 

Нацрта закона.   

 

Посебно се напомиње да је Нацрт закона достављен и члановима Националног 

савета за развој туризма са циљем њиховог активног укључења и ова тема је и 

уврштена у дневни ред седнице Националног савета.  

Нацрт закона  ће бити разматран и од стране Министарства финасија, 

Министарства рада запошљавања и социјалне политике, Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине, Министарства правде, Министарства државне управе и 

локалне самоуправе, Републичког секретаријата за законодавство, као и Канцеларије за 

европске интеграције.  

 

10. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем закона намерава  

 

Предлогом закона предвиђене су следеће мере за спровођење акта, односно 

доношење следећих подзаконских аката: 

У делу подстицања унапређења туристичког промета домаћих туриста и 

организованог туристичког промета страних туриста на територији Републике Србије,    

Влада ће ближе прописати  начин доделе, услове и висину, као и коришћење 

подстицајних  средстава. 

Министар надлежан за послове туризма прописаће садржину, услове и начин 

истицања туристичке сигнализације.  

Министар надлежан за послове туризма прописаће облик, садржину и начин 

вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је поверено извршење 

услуга из програма путовања, уговора о посредовању, других уговора у вези са 

обављањем туристичке делатности, као  и евиденције продатих туристичких путовања.  

Министар надлежан за послове туризма уз сагласност министра финансија 

прописаће програм и начин полагања стручног испита за туристичког водича и 

туристичког пратиоца, висину таксе за полагање, као и износ накнаде за рад чланова 

комисије.  

Министар надлежан за послове туризма прописаће облик и садржину лиценце, 

легитимације и ознаке туристичког водича и туристичког пратиоца, као и начин и 

услове издавања и рокове важења. 

Посебно се напомиње да су представници овог министарства, приликом сваке 

измене Закона, али и доношења нових подзаконских аката у сарадњи са Привредном 

комором Србије и регионалним привредним коморама вршили   едукацију и анимирање 

органа локалне самоуправе у погледу:                                                                      

категоризације објеката домаће радиности и сеоских туристичких домаћинстава;                           

испуњености услова за категоризацију туристичког места;                                                   

израде програма за полагање испита за локалног туристичког водича и др.     

Такође, у сарадњи са Хорес-ом вршена је и едукација угоститеља (и физичких 

лица који обављају угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоског 

туристичког домаћинства)  у вези са категоризацијом угоститељских објеката за 

смештај, испуњавању минимално техничких услова и мотивисањем да се категоришу у 

објекте више категорије.  
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Том приликом су одржани бројни састанци, панели, радионице у многим 

општинама, односно градовима и то: Београд, Нови Сад, Панчево, Суботица, Зрењанин, 

Крагујевац, Лесковац, Ниш и др. 

Исте активности планирају се и у периоду након усвајања закона, посебно што 

ће акценат тих едукација бити усмерен на јединице локалне самуправа, чији ће 

инспекцијски органи преузети део овлашћења, односно надзора над применом овог 

закона.  

Такође ће, као и у претходном периоду, бити иницирано организовање 

радионица и сличних скупова у Привредној комори Србије и Привредној комори 

Београда, где се, као што је до сада увек био случај, очекује велики  одзив привредних 

субјеката из области туризма, али и представника медија. 

 

  

 


