
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

            I     УСТАВНИ ОСНОВ  

 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. став 1. тач. 6, 9. и 

12. Устава Републике Србије, којим је, између осталог, утврђено да Република Србија 

уређује и обезбеђује јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката; систем 

обављања појединих привредних и других делатности; одрживи развој; развој Републике 

Србије, политику и мере за подстицање равномерног развоја појединих делова Републике 

Србије, укључујући и развој недовољно развијених подручја и организацију и коришћење 

простора. 

 

 

            II     РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

  

Доношењем Закона о туризму („Службени гласник РСˮ бр. 36/09, 88/10 и 99/11 - 

др. закон и 93/2012)), системски је регулисана област туризма, имајући у виду, како 

регулативу Европске уније, регулативу земаља у окружењу, тако и степен развоја 

туристичког тржишта у Републици Србији. 

Нацрт закона и 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.  

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

делатностима, које закон уређује. У циљу ефикаснијег остваривања овог примарног 

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

Наиме, локалној самоуправи, односно овлашћеним инспекцијским органима локалне 

самоправе поверен је знатан део надзора над применом Закона.  

У циљу ефикасније реализације и наплате прописаних казни, сходно новим 

одредбама Закона о прекршајима, као  једно од овлашћења  инспектора уводи се 

могућност издавања прекршајног налог. С тим у вези за одређене прекршајне санкције 

утврђени су новчане казне у фиксном износу. 

Такође,  обезбеђује се усаглашеност закона 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.  

Мишљења смо да се доношењем акта ствара  правни оквир за успешно и ефикасно 

управљање развојем туризма, као и да се настоји  да се омогући виши степена 

ефикасности у раду свих субјеката у овој области  и стварања нових тржишних 

могућности.  



 

            III     ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

     Чланом 1. Нацрта закона извршено је прецизирање и појашњење раније утврђених 

појмова, као што је  делатност туристичке агенције где је додато да се под том делатношћу 

поред продаје сматра и нуђење туристичких путовања; појам туристичке делатности је 

прецизиран и односи се само на јесте пружање услуга смештаја, припремање и 

услуживање хране, пића и напитака. Уведени су нови појмови као што је представник на 

туристичкој дестинацији који је дефинисан као физичко лице,  које на основу закљученог 

уговора са организатором туристичког путовања пружа туристима обавештења и упутства 

у вези са реализацијом програма путовања и обавља друге активности у циљу заштите 

интереса туриста; туристичка делатност као пружање услуга туристичких агенција, услуга 

туристичких професија и пружање других услуга уобичајених у туристичком промету; 

дестинацијска менаџмент организација (DMO) је  привредно друштво или друго правно 

лице основана са циљем   управљања туристичком дестинацијом (планирање, 

организовање, контрола и вођење ), чији оснивачи могу да буду из јавног и приватног 

сектора; дестинацијска менаџмент компанија  (DMC)   је  привредно друштво или друго 

правно лице, специјализовано за одређену дестинацију, односно регију, са одличним 

познавањем туристичких ресурса, кадровски оспособљена да креира, организује и 

реализује туристичке програме и путовања,  да посредује у пружању   услуге боравка, 

смештаја,  забаве, излета, услуга водича, тарнсфера и др., повезујући се са свима који 

пружају услуге на тој дестинацији,  а све у циљу пружања професионалних високо 

квалитетних туристичких услуга;; туристички кластер је дефинисан као секторска или 

географска концентрација, међусобно повезаних привредних субјеката, других правних 

лица или физичких лица, у циљу повезивања заједничких потреба и јачања 

конкурентности; туристичка сигнализација, која је дефинисана  као одговарајући  

симболи  и знаци, као и симболи и знаци туристичке саобраћајне сигнализације, којим се 

обележава туристичка атракција и садржај туристичке понуде; прецизиран је појам 

туристичког путовања и сада је дефинисан као комбинација две или више туристичких 

услуга (превоз, смештај и друге туристичке услуге), коју је утврдио или припремио 

организатор путовања самостално или по захтеву путника, у трајању дужем од 24 сата или 

у краћем трајању ако укључује једно ноћење, као и вишедневни боравак који укључује 

само услугу смештаја у одређеним терминима или временском трајању које се нуди на 

продају и продаје по јединственој цени; прецизиран је и појам сеоског туристичког 

домаћинства тако да је дефинисан као објекат или група објеката у којем се пружају 

услуге смештаја, исхране и пића који се налази у руралном (сеоском) окружењу са 

елементима локалног обележја и наслеђа;  

Чланом 2. Нацрта закона предвиђено је да Стратегија развоја туризма Републике, 

поред осталог, садржи и акциони план. Такође и рок на који се Стратегија доноси сада 

износи најмање 5 година.  



Чланом 3. Нацрта управљање туристичким простором се сада може поверити и 

дестинацијској менаџмент организацији, у којој је један од оснивача јавно предузеће, 

односно Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у коме 

је капитал тог оснивача већински. Ставом 2. је предвиђено да у случају када један од 

оснивача није јавно предузеће, односно Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе или њихов  капитал  није већински, управљање туристичким 

простором може се поверити и дестинацијској менаџмент организацији на начин прописан 

чланом 14 став 4.  

Чланом 4.  Нацрта  предвиђа се да послове из члана 23. овог закона (послови од 

посебног значаја за развој туризма)   може да обавља јавна служба или привредно друштво 

из члана 14. став 3 и члана 14а овог закона, а ставом 2. је предвиђено  да се изузетно ти 

послови   могу  актом В                ладе поверити другом правном лицу, које се одређује по 

спроведеном поступку јавног оглашавања или прикупљањем понуда. 

Чланом 5.  Предвиђа се да се ради усмеравања и подстицања развоја туризма у 

буџету Републике Србије, поред постојећег,  обезбеђују се средства и за учешће у 

финансирању промотивних активности туристичких дестинација и туристичких места,  

туристичко-културних и туристичких манифестација у земљи и иностранству, као и 

програма едукације  и усавршавања вештина запослених у туризму. Предвиђена је и 

могућност да се ради усмеравања и подстицања развоја туризма у буџету Републике 

Србије обезбеђују се средства  и за за подстицање унапређења туристичког промета 

домаћих туриста и организованог туристичког промета страних туриста на територији 

Републике Србије. 

Чланом 6.  Нацрта прецизира се да Влада ближе прописује   услове и начин доделе 

и коришћења средстава из члана 27. тач. 1) до 5)”, као и да Влада ближе прописује   услове 

и начин доделе средстава из 27. тачка 6) овог закона. 

Чланом 7. Нацрта прописује се да туристичке организације регије остварују 

сарадњу са туристичким кластерима на свом подручју и воде евиденцију туристичких 

кластера, као и да се на туристичке организације регије  примењују се одредбе члана 39. 

овог закона. 

Чланом 8.  Нацрта прецизира  се да ТОС обавља и послове истраживања 

међународног и домаћег тржишта у области туризма. Прецизира се појам обезбеђивања 

иноформативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности 

Србије (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства 

промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, 

сувенири итд.),  Даље, уместо утврђивања програма постављања туристичке 

сигнализације и координирања активности туристичких организација и других субјеката 

за њено обезбеђење, уводи се појам учешћа у утврђивању. Такође  поред већ утврђених  

послова које обавља ТОС, уводи се  израде, учешћа у изради и реализације домаћих и 

међународних пројеката из области туризма, односно из области комплементарних 

туризму (култура, заштита животне средине, рурални развој и др.), као и друге активности 

у складу са законом, оснивачким актом и статутом.  

Чланом 9.  Нацрта поред већ прописаних послова Управног одбора ТОС-а додаје се 

и обавеза да доноси Правилник о раду.  

Чланом 10.  Нацрта  прописује се да директора ТОС-а именује и разрешава Влада, 

на предлог министарства., да директор представља и заступа ТОС, организује и руководи 

радом тос-а, доноси правилник о организацији и систематизацији радних места,  предлаже 



акте које доноси управни одбор, извршава одлуке управног одбора и предузима мере за 

њихово спровођење, стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање 

имовином и врши друге послове утврђене законом и статутом. Прописују се услови, тако 

да директор ТОС-а мора да: 1) активно знање страног језика који je обухваћен наставним 

планом и програмом министарства надлежног за послове просвете; 2) има стечено високо 

образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; 3) има радно искуство од седам година, од чега  најмање пет година на 

руководећем радном месту.  

Чланом 11.  Предвиђа се да се за територију аутономне покрајине може се основати 

туристичка организација аутономне покрајине која: 1) доноси годишњи програм и планове 

промотивних активности у складу са стратегијским маркетинг планом, плановима и 

програмима тос-а; 2) координира активности привредних и других субјеката у вези са 

промоцијом туризма на територији аутономне покрајине и програмима едукације  и 

усавршавања вештина запослених у туризму; 3) прикупља све врсте туристичких 

информација ради обавештавања јавности; 4) обезбеђује информативно-пропагандни 

материјал којим се промовишу туристичке вредности аутономне покрајине (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет 

презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд.); 5)  

предузима активности на изради, учешћу у изради и реализацији домаћих и међународних 

пројеката из области туризма6) предузима друге активности у складу са законом, 

оснивачким актом и статутом. Даље, Директор Туристичке организације аутономне 

покрајине мора да: 1) активно знање страног језика који je обухваћен наставним планом и 

програмом министарства надлежног за послове просвете; 2) има стечено високо 

образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; 3) има радно искуство од седам година, од чега  најмање пет година на 

руководећем радном месту. У погледу органа туристичке организације аутономне 

покрајине, као и послова које ти органи врше, примениће се одредбе чл. 34,35, 36 и 37 

овог закона (као и код ТОС-а). 

Чланом 12.  Нацрта предвиђа се да се за територију јединице локалне самоуправе може  

основати туристичка организација или обављање тих послова поверити другом правном 

лицу, које   може бити постојећа јавна служба или привредно друштво, односно правно 

лице које је основано за обављање делатности у области туризма. Даље, Туристичка 

организација јединице локалне самоуправе обавља послове: 1) промоције и развоја 

туризма јединице локалне самоуправе; 2) координирања активности и сарадње између 

привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на 

унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације  и усавршавања 

вештина запослених у туризму; 3) доношења годишњег програма и плана промотивних 

активности у складу са стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима тос-а; 

4) обезбеђивања и унапређивање информативно-пропагандног материјала којим се 

промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, 



аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет 

презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири итд.); 5) 

прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 

територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 6) организовања и 

учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других 

скупова и манифестација; 7) организовања туристичко-информативних центара (за 

прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за 

потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, 

упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.); 8)  управљача туристичког 

простора; 9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре 

и уређења простора; 11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и 

међународних пројеката из области туризма; 12) припреме и прикупљање података, 

састављање упитника, анализа и других информација, на захтев ТОС – а и министарства; 

13) друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом. Директор 

туристичке организације локалне самоуправе мора да: 1) активно знање страног језика 

који je обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове 

просвете;  2) има стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; 3) има радно искуство од четири 

године, од чега  најмање две године на руководећем радном месту.  

У погледу органа туристичке организације аутономне покрајине, као и послова које ти 

органи врше, примениће се одредбе чл. 34,35, 36 и 37 овог закона (као и код ТОС-а). 

 

 Чланом 13.  Нацрта предвиђа се да се туристичке атракције као и садржаји 

туристичке понуде, обележавају се одговарајућим симболима и знацима (у даљем тексту: 

туристичка сигнализација).  Јединица локалне самоуправе стара се о месту постављања и 

начину истицања туристичке сигнализације у складу са овим законом и законом којим се 

ближе уређује саобраћајна сигнализација. Прописују се овлашћења за Министар да може 

прописати садржину, услове и начин истицања туристичке сигнализације.”  

Чланом 14.  Нацрта дефинишу се послови туристичке агенције као обављање делатности 

организовања, понуде, продаје и реализовања туристичких путовања, излета и пружање 

других услуга уобичајених у туристичком промету, у складу са овим законом и прописима 

донетим на основу овог закона. Даље се прописује да ту делатност  може да обавља 

привредно друштво, друго правно лице, предузетник  или огранак страног правног лица 

ако је регистровано у одговарајућем регистру.Прописује се обавеза за удружење   да ту 

делатност упише у одговарајући регистар, као и обавеза за предузетника да у периоду 

прекида обављања делатности  не може да обавља предметну делатност.  Прецизира се 

обавеза за лица која делатност обављају   у седишту, али не као претежну делатност, 

дужна су   да за делатност туристичке агенције образује и у одговарајућем регистру 

региструју огранак, односно простор ван пословног седишта или да на други начин 

образује одговарајућу организациону јединицу која се евидентира у регистру туризма. 

Такође се   прецизира се обавеза за лица која делатност обављају    ван седишта, дужна су 

да за ту делатност у сваком пословном простору, односно месту пословања  образују 



огранак, односно простор ван пословног седишта, који се региструје у одговарајућем 

регистру и евидентира у регистру туризма. 

Чланом 15.  Предвиђа се да туристичка агенција обавља и послове  понуде и 

продаје туристичка путовања, док се  послови транспорта  бришу. 

Чланом 16.  Нацрта је предвиђено да је туристичка агенција  дужна да: 1) на улазу у 

седиште видно истакне пословно име а на улазу у огранак, односно издвојени посебан 

простор пословно име, седиште и назив или ознаку огранка, односно издвојеног посебног 

простора; 

2) на улазу у седиште,  огранак, односно издвојени посебан простор истакне радно време и 

да се у свом пословању  придржава истакнутог  радног времена; 

3) у сваком пословном простору, односно месту пословања у ком обавља делатност 

туристичких агенција мора да држи решење о регистрацији односно уверење о евиденцији 

у регистру туризма; 

4) сваку промену регистрованог податка о седишту и огранку, односно простору ван 

пословног седишта пријави одговарајућем регистру и регистру туризма у року од 15 дана. 

5) нуди и продаје програме путовања који су припремљени на основу  закљученог уговора  

са трећим лицима којима је поверио извршење услуга из тог програма путовања; 

6) као организатор путовања, у случају да је отказала путовање, путницима у   року,  из 

члана 57. став.4.,  изврши повраћај уплаћених средстава; 

7) обезбеди смештај путника за све време трајања уговореног путовања;  

8) обезбеди повратак путника на одредиште; 

9) се стара да путници не буду неоправдано задржани на путовању дуже него што је 

предвиђено програмом путовања;  

10) ангажује током целог путовања најмање једног туристичког пратиоца или туристичког 

водича за туристичку групу, а по превозном средству којим се обавља услуга превоза; 

11) ангажује представника на туристичкој дестинацији,  ако на дестинацији нису 

ангажована лица из тачке 10) овог члана,   

12) за пружање услуге туристичког водича, туристичког пратиоца или локалног 

туристичког водича, ангажује лице које испуњава услове из члана 94. став 1.и 98. став 1;   

13) да за   представника на туристичкој дестинацији ангажује лице које испуњава услове 

из члана 99. овог закона; 

14) објави услове, садржај и цену сваке појединачне услуге (визирање, резервације, излети 

и остало) коју пружа и придржава се тих услова, садржаја и цена;  

15) изда потврду о путовању, прописани рачун, карту или други документ са бројем којим 

се потврђује пријем уплате;  

16) евидентира на прописан начин уговоре закључене са трећим лицима којима је 

поверено извршење услуга из програма путовања,уговоре о  посредовању, друге уговоре у 

вези са обављањем туристичке делатности и другу пратећу документацију; 

17) дневно води евиденцију продатих туристичких путовања на прописан начин; 

18) у свим пословима поступа са пажњом доброг привредника;  

 Прописује се да уговори и документација из става 1. тачка 16) овог члана морају бити на 

српском језику, а изузетно ти уговори и документација   могу бити на страном језику, али 

је туристичка агенција дужна да обезбеди њихов превод, оверен од стране овлашћеног 

лица. Туристичка агенција која ставља на располагање брошуру дужна је да јасно и 

прецизно у брошури наведе све податке из члана 56. став 6. (то су сви подаци из програма 

путовања - Овим је у потпуности транспонована Директива која се односи на 



организована путовања, одмор и кружна путовања 90/314/EEC). Даље, одредбе овог члана 

и чл. 56., и 57., у делу  програма путовања, његове организације и раеализације,  отказа, 

рекламације и евиденције и друго односе се  и на излете. 

Утврђује се право да министар прописује облик, садржину и начин вођења 

евиденције уговора из става 1. тачка 9) овог члана и евиденције продатих туристичких 

путовања.  

Чланом 17.  Нацрта предвиђа се да Синдикалне организације, удружења 

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

социјалне и дечје заштите, као и друга удружења и организације у даљем тексту: 

организације), могу само за своје чланове, односно кориснике, у складу са својим 

статутом, организовати туристичко путовање или излет (у даљем тексту: путовање), без 

сврхе стицања добити. Прописују се обавезе за Организације, које су су дужне да: утврде 

годишњи план путовања (у даљем тексту: план путовања) и доставе га туристичкој 

инспекцији, у  року од седам дана, од дана усвајања, а план путовања који није достављен 

туристичкој инспекцији сматраће се као да није ни донет; тај план путовања   актом усваја 

надлежни орган организације, утврђен статутом; организације које су утврдиле план 

путовања дужне су да истовремено са планом путовања доставе туристичкој инспекцији 

оснивачки акт и статут, податке о броју чланова, доказ о упису у одговарајући регистар, 

односно евиденцију, као и акт  којим је план путовања усвојен; у случају да дође до 

промене плана путовања организације  су дужне да нови план путовања  доставе  

туристичкој инспекцији најкасније пет дана од дана његовог усвајања, а у случају промене 

докумената и  података које су такође у обавези да доставе,    дужне су да  нова документа 

и податке доставе  туристичкој инспекцији најкасније пет дана од дана настанка промене; 

предметна путовање    не могу се јавно оглашавати и рекламирати, осим давања 

обавештења члановима односно корисницима; могу се  реализовати само она путовања 

која су предвиђена планом путовања и којима се остварују циљеви утврђени оснивачким 

актом, односно статутом; организације су дужне  да свако путовање пријаве туристичкој 

инспекцији, најкасније пет радних дана пре отпочињања путовања, а уз ту у   обавези су 

да доставе програм путовања са битним елементима, списак путника  са доказом о 

чланству и др; организације су дужне да  воде евиденцију  уговора и  података из уговора 

закључених са трећим лицима којима је поверено извршење услуга превоза, смештаја, 

услуга туристичких професија и других услуга из програма путовања, на начин происан 

чланом 45 ст. 2. и 3 (уговори и документација 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); организације су дужне да за свако путовање воде и 

евиденцију која нарочито садржи: 1) податке о путнику (име, презиме, број чланске карте 

са датумом издавања и др.);2) место, датум и време почетка и завршетка путовања, опис 

одредишта путовања и периоде боравка са датумима; 3) податке о врсти превоза и 

својствима превозног средства које се користи; 4) податке о смештајном објекту (врста и 

назив, локација и категорија према важећим прописима земље у којој се објекат налази и 

садржаје које објекат има); 5) податке о броју ноћења, врсти и броју услуга и укупном 

броју дана путовања;6) укупну цену и услуге које су обухваћене том ценом; 7) износ таксе 

и накнаде које се односе на одређене услуге, а које нису укључене у цену путовања; 8) 

начин и динамику плаћања путовања; 9) циљ и сврха путовања, усаглашени са актом о 

оснивању, односно статутом.  Евиденције које су организације у оваези да воде,   воде се 

по начелима уредности и тачности,  на начин који не дозвољава брисање унетих података 



и којим се омогућава увид у податке по хронолошком реду. Предвиђа се да путовање које 

није у плану путовања или подаци о  путовању нису евидентирани на прописан начин, а 

има  елементе туристичког путовања у смислу овог закона сматраће се туристичким 

путовањем, за чије је организовање и реализовање  потребна лиценца за организатора 

туристичког путовања. 

Чланом 18. Прописују се услови које руководилац пословнице мора да испуни у 

погледу стручне спреме за рад код организатора путовања: да 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 из области туристичког, економског или другог друштвеног смера. 

Чланом 19.  Нацрта врши само правнотехничка редакција текстатако да се уместо 

појма  организатор  путовања, а уводи привредно  друштво, друго правно лице, 

предузетник или огранак страног правног лица. Такође предвиђа се да се лиценца може 

издати, поред прописаног и лицу који се не налази у поступку   ликвидације. Даље, 

омогућава се туристичким агенцијама да по истеку рока од 36 месеци, од одузимања 

лиценце, поново могу тражити лиценцу. Уводи се општи појам - прописана гаранцију 

путовања за случај инсолвентности  и  ради накнаде штете путнику настале неиспуњењем, 

делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза,  а бришу се 

инструменти којима се те гаранцијеобезбеђују:  полиса осигурања, гаранција банке или 

депонована средства (ову област ће ближе уредити подзаконски акт). 

Чланом 20.  Нацрта одредба се уређује  одузимање лиценц: „Лиценца се одузима 

организатору путовања ако: 1) у периоду важења лиценце престане да испуњава услове - 

који се   налази у поступку стечаја или ликвидације, коме  је изречена заштитна мера 

забране обављања делатности, за време док забрана траје, нити је одговорном лицу 

изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности, који нема 

прописану гаранцију путовања; 2)  поступи супротно обавези 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; у случају отказа путовање   

путницима у законском року   не изврши повраћај уплаћених средстава; 3)  наступе теже 

последице по здравље путника због пропуста организатора путовања. прописује се да се 

лиценца одузима решењем које доноси министар и које се доставља регистру туризма, у 

ком случају Регистратор туризма брише организатора путовања из Регистра туризма без 

доношења посебног акта. Решење о одузимању лиценце је  коначно. Предвиђа се да након 

одузимања лиценце организатор путовања може да реализује само претходно продата и 

уговорена путовања ако је за та путовања обезбеђена прописана гаранција и ако се путник 

са тим сагласи писаним путем. 

Чланом 21.  Прописује се  да је организатор путовања је одговоран за реализацију 

путовања и дужан је да се придржава општих услова путовања и програма 

путовања.Предвиђа се   обавеза да   штампаним словним знацима и бројевима који су 

једнаке величине али не мањим од стандардне величине 12, поред  текста општих услова 

путовања, уводи се и за програм путовања и потврду о путовању. Поред већ прописаних 

елемената које Програм путовања садржи уводе се  и   подаци о броју ноћења, врсти и 

броју услуга и укупном броју дана туристичког путовања;  

Прописује се садржај потврде о путовању и то подаци о гаранцији путовања са подацима 

потребним за њено активирање, као и подацио лицу  овлашћеном за пријем рекламација за 

време трајања туристичког путовања (име и презиме, контакт телефон, е-маил адреса и 



др.).   Обавезу да путник својим потписом или електронским путем, потврђује пријем 

општих услова путовања и програма путовања, сада се уводи   и за  и потврду о путовању.  

Такође прописује се да организатор путовања  за све време трајања туристичког путовања 

омогући путнику једноставан и приступачан начин обраћања лицу овлашћеном за пријем 

рекламација, као и обавеза да то лице   без одлагања одговори на рекламацију путника за 

време трајања туристичког путовања или да отклони свако одступање од уговореног 

туристичког путовања. Предвиђа се да организатор путовања може да продаје туристичко 

путовање преко посредника са којим има закључен уговор о посредовању. Овим 

одредбама се остварује већа заштита путника и уједно врши усаглашавање са Законом о 

заштити потрошача 

Чланом 22.  Нацрта појам приговора мења се појмом  рекламација  и уводи се 

могућност да се иста изјави у року од месец дана од дана настанка неправилности. 

Прописује се и обавеза да  организатор путовања   без одлагања отклони свако одступање 

од уговореног туристичког путовања, односно да најкасније у року од осам дана од дана 

пријема рекламације писаним или електронским путем одговори путнику на изјављену 

рекламацију. Такође се појам основани приговор  мења појмом основана рекламација. 

Овим одредбама се врши и овим изменама се уједно   врши  и усаглашавање са законом о 

заштити потрошача (терминолошки и у погледу рокова). 

Чланом 23. Нацрта уводи се обавеза да је пре отпочињања обављања делатности 

посредник  дужан да се региструје у Регистар туризма. Регулише се да  на захтев 

привредног друштва, другог правног лица, предузетника  или огранка страног правног 

лица  Регистратор туризма издаје решење о регистрацији у Регистар туризма, које 

нарочито садржи: пуно пословно име, матични број и седиште. Против те одлуке 

Регистратора  може се изјавити жалба министру у року од 30 дана од дана објављивања 

одлуке. Даље, регистровани подаци се објављују на интернет страници Агенције за 

привредне регистре истог дана када је донето решење о регистрацији. Посредник је дужан 

да  у сваком пословном простору, односно месту пословања у ком обавља делатност 

  држи решење о упису у одговарајући регистар, као и решење из става 2. овог члана. 

Посредник који нуди на продају и продаје туристичко путовање организатора путовања 

дужан је да у програму путовања и потврди о путовању назначи својство у коме наступа, 

број лиценце организатора путовања и да путнику уручи непосредно или електронским 

путем, истовремено са издавањем потврде о путовању, програм и опште услове путовања 

организатора путовања. Посредник нуди и продаје само туристичка путовања 

организатора путовања са којим има закључен посреднички уговор о путовању.  

Посредник је дужан да нуди и продаје туристичка путовања под истим условима као и 

организатор путовања. Прописује се обавеза за посредника  о продатом туристичком 

путовању из став 7. овог члана, без одлагања, обавести организатора путовања.  

Обавештење из става 9. овог члана садржи податке о путнику (име и презиме, адреса, 

контакт телефон и др.). ” 

Чланом 24.  Нацрта дефинишу се делатност коју пружа угоститељ као пружања 

услуга смештаја, припремања и услуживања хране, пића и напитака, у складу са овим 

законом и прописима донетим на основу овог закона. даље се прописује да ту делатност  

може да обавља привредно друштво, друго правно лице, предузетник  или огранак страног 

правног лица ако је регистровано у одговарајућем регистру.Прописује се обавеза за 

удружење   да ту делатност упише у одговарајући регистар, као и обавеза за предузетника 

да у периоду прекида обављања делатности  не може да обавља предметну делатност.  



Прецизира се обавеза за лица која делатност обављају   у седишту, али не као претежну 

делатност, дужна су   да за угоститељску делатност образује и у одговарајућем регистру 

региструју огранак, односно простор ван пословног седишта или да на други начин 

образује одговарајућу организациону јединицу која се евидентира у регистру туризма. 

Такође се   прецизира се обавеза за лица која угоститељску делатност обављају ван 

седишта, дужна су да за ту делатност у сваком пословном простору, односно месту 

пословања  образују огранак, односно простор ван пословног седишта, који се региструје 

у одговарајућем регистру и евидентира у регистру туризма. Прдвиђа се да поједине 

угоститељске услуге могу пружати и физичка лица, под условима прописаним овим 

законом и прописима донетим на основу овог закона. 

Чланом 25.  Нацрта Посебно се издваја истицање радног време на угоститељском 

објекту и обавеза да се у свом пословању угоститељ придржава прописаног радног 

времена. Прецизира се да у писаном, говорном или визуелном јавном оглашавању тачно 

користи врста и категорију за оне угоститељске објекте који се категоришу. Такође, 

предвиђа се обавеза придржавања не само истакнутих цена, већ и   на другом месту 

објављених. У делу да обавезе да се услуге   пружају у одговарајућој количини, брише се 

реч квалитет. Даље, поред постојеће обавезе да   у угоститељском објекту за смештај води 

евиденцију гостију дневно и уредно, уводи се појам на прописан начин. 

Чланом 26.  Нацрта као посебна врста угоститељског  објекта брише се кетеринг  и 

тај појам се уводи у групу угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића. Из 

наведеног разлога је и делатност која се у кетеринг објекту обавља, брисана. Такође, 

брисана је и обавеза да угоститељски објекат има видљиво истакнуту ознаку врсте објекта 

према претежној врсти услуга које се у њему пружају, ово из разлога што је та обавеза 

овим законом већ утврђена. 

Чланом 27 Нацрта предвиђа се да се подврсте, поред хотела, могу предвидети и за 

туристичко насеље”. Даље, прецизирања ради, предвиђа се да се код објеката објекти 

врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, ради о угоститељским 

објектима за смештај. Уређује се текст и бришу се речи „односно физичког лица”, јер се 

подразумева да се ради о угоститељу (извршено је терминолошко усаглашавање са чланом 

3. - појмовник). 

Чланом 28. Прецизирају се услови, у погледу стручне спреме, за руководиоца у 

хотелу (и подврстама хотела) и мотелу,  тако  мора да 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 из поља друштвено-хуманистичких наука , активно знање једног 

страног језика и три године радног искуства у угоститељству. Даље, за руководиоца у у 

угоститељском објекту врсте туристичко насеље, пансион и камп уместо  радног стажа, 

предвиђа се радно искуство, тако да  је извршено  усаглашавање свих насталих измена, јер 

је свуда  предвиђено радно искуство. Такође, обавеза да у угоститељском објекту врсте 

хотел, и мотел мора да буде запослено  најмање једно лице са средњом стручном спремом 

угоститељског усмерења, уводи се  и за подврсте хотела.   

Чланом 29.  Нацрта уређује се обављање делатности у објектима домаће радиности, 

тако  што се предвиђа да угоститељ може да пружа туристима угоститељске услуге 

смештаја, припремања и услуживање исхране и пића у угоститељском објекту домаће 

радиности (кућа, апартман и соба). Делатност у овим објектима може да обавља лице из 

члана 59. ст. 2. и 7.(привредно друштво, друго правно лице, предузетник, огранак страног 



правног лица ако је регистровано у одговарајућем регистру и физичко лице). Лице које 

обавља делатност дужно је да пре отпочињања обављања   делатности у  објектима домаће 

радиности прибави акт којим се објекат  домаће радиности разврстава у одговарајућу 

категорију. Физичко лице, у односу на угоститеља, има одређена ограничења тако да: 

може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања 

оброка у кући, апартману и соби чији је власник у објектима смештајних капацитета до 30 

лежајева; дужно је да дневно и уредно пријављује госта, односно пружене услуге  

локалној туристичкој организацији, туристичкој агенцији, привредном субјекту или 

другом правном лицу из члана 74 став 1. овог закона, са којим има закључен уговор. 

Локална туристичка организација, туристичка агенција, привредни субјекат  или друго 

правном лице из члана 74 став 1. овог закона, са којим физичко лице има закључен уговор, 

дужна је да за пријављене госте и пружену услугу изда прописан рачун.  

Чланом 30.  Нацрта Нацрта уређује се обављање делатности у објектима сеоског 

туристичког домаћинства, тако  што се предвиђа дау том објекту  угоститељ може да 

пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживање исхране и 

пића  Делатност у овом објекту може да обавља лице из члана 59. ст. 2. и 7.(привредно 

друштво, друго правно лице, предузетник, огранак страног правног лица ако је 

регистровано у одговарајућем регистру и физичко лице). Лице које обавља делатност 

дужно је да пре отпочињања обављања   делатности у  објекту сеоског туристичког 

домаћинства прибави акт којим се објекат  домаће радиности разврстава у одговарајућу 

категорију. Физичко лице, у односу на угоститеља, има одређена ограничења тако да: у 

сеоском туристичком домаћинству може да пружа туристима угоститељске услуге 

смештаја, припремања и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 

30 лежајева. Изузетно може пружати услуге  припремања и услуживања хране и пића 

организованој туристичкој групи до 50 туриста која не користи услуге смештаја, од 

намирница и напитака  које је претежно сам произвео; мора да испуњава здравствене 

услове и редовно обавља здравствене прегледе, у складу са законом којим се уређује 

заштита здравља. Објекти у којима се пружају угоститељске услуге у сеоском 

туристичком домаћинству морају да испуњавају минималне техничке и санитарно-

хигијенске услове и да се просторије и опрема одржавају, а услуге пружају према 

прописаним стандардима за категорију која је одређена решењем надлежног органа.  

Даље, предвиђа се да физичко лице може у оквиру сеоског туристичког домаћинства, да 

пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за 

камповање, до 20 камп парцела,   за највише  30  гостију, али тај простор, односно 

земљиште мора да испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске 

услове. Такође, физичко лице је дужно  да  дневно и уредно пријављује госта, односно 

пружену услугу  локалној туристичкој организацији, туристичкој агенцији, привредном 

субјекту или другом правном лицау  , са којим има закључен уговор, а локална туристичка 

организација, туристичка агенција , привредни субјекат  или друго правном лице из члана  

, са којим физичко лице има закључен уговор, дужна је да за пријављене госте и пружену 

услугу изда прописан рачун. 

Чланом 31.  Нацрта   дефинишу се наутичка делатност у прихватним и пловним 

објектима наутичког туризма, као и пружање других услуга за потребе наутичког туризма 

обавља   у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона. Даље се 

прописује да ту делатност  може да обавља привредно друштво, друго правно лице, 

предузетник  или огранак страног правног лица ако је регистровано у одговарајућем 



регистру. Прописује се обавеза за удружење   да ту делатност упише у одговарајући 

регистар, као и обавеза за предузетника да у периоду прекида обављања делатности  не 

може да обавља предметну делатност.  Прецизира се обавеза за лица која делатност 

обављају   у седишту, али не као претежну делатност, дужна су   да за наутичку делатност 

образује и у одговарајућем регистру региструју огранак, односно простор ван пословног 

седишта или да на други начин образује одговарајућу организациону јединицу која се 

евидентира у регистру туризма. Такође се   прецизира се обавеза за лица која наутичку 

делатност обављају ван седишта, дужна су да за ту делатност у сваком пословном 

простору, односно месту пословања  образују огранак, односно простор ван пословног 

седишта, који се региструје у одговарајућем регистру и евидентира у регистру туризма. 

Такође, утврђује се обавеза да се на обављање наутичке делатности на делу простора који  

истовремено представља подручје заштићеног природног подручја примењује се режими 

заштите, примењују прописи  којима се уређује област заштите природе. 

Чланом 32.  Нацрта бришу се речи организовање спортских мотонаутичких 

активности на води. Наиме, у конкретном случају се ради о спортским активностима. 

Чланом 33.  Нацрта поред постојећих врста објеката ловног туризма уводи се нова 

– ловачки дом. Уводи се одредба да се ловачка вила, као објекат ловног туризма 

разврстава  у категорију у складу са стандардима прописаним за ту врсту објеката и да је 

пружалац ловнотуристичких услуга  дужан да пре отпочињања обављања 

ловнотуристичке делатности у том објекту прибави акт о  разврставању у одговарајућу 

категорију. 

Чланом 34.  Нацрта у поднаслову  „Услуге туристичког водича, туристичког 

пратиоца, туристичког аниматора и локалног туристичког водича“, редослед речи се мења 

и уводи се и представник  на туристичкој дестинацији. 

Чланом 35. Нацрта уређује се област туристичких професија и прописује да  туристички 

водич и туристички пратилац пратилац мора да има положен стручни испит за 

туристичког водича,   односно туристичког пратиоца у складу са овим законом. Даље, 

утврђују се услови да туристички водич и туристички пратилац мора да: 1) има 

држављанство Rепублике Sрбије; 2) зна српски језик; 3) има пребивалиште на територији 

Републике Србије; 4) има средње образовање у четворогодишњем трајању; 5) активно зна 

један страни језик;  Прецизира се да лице које има положен стручни испит за туристичког 

водича може да обавља и послове туристичког пратиоца. Даље, предвиђа се да 

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. 

(обавеза усаглашавања са Директивом о услугама / Дирецтиве он Сервицес2006/123/ЕЦ / и 

дошло је до њеног транспоновање   у правни систем РС) Туристички водич, туристички 

пратилац при пружању услуга мора да има код себе важећу легитимацију и да носе ознаку 

на прописан начин. Утврђује се даље, да се стручни испит за туристичког водича и 

туристичког пратиоца полаже  пред комисијом коју образује министар. Трошкове 

полагања стручног испита из става 1. овог члана, као и трошкове израде лиценце, 

легитимације и ознаке сноси лице које полаже стручни испит.  Министарство издаје 

лиценцу о положеном стручном испиту за туристичког водича, односно за туристичког 

пратиоца, као и легитимацију и ознаку.  Лиценца се доставља се Регистру туризма ради 

евидентирања. Предвиђа се могућност да Туристички водич може бити запослен на 

радном месту  руководиоца из члана 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; предвиђено је да туристички 

водич може да обавља делатности самостално као предузетник, односно преко привредног 

друштва или другог правног лица, као и да удружење туристичких водича може у име и за 

рачун својих чланова посредовати у пружању услуга туристичког водича уз обвезу 

издавања рачуна кориснику услуге.  

Средства од наплаћене таксе на име трошкова полагања стручног испита, као и 

трошкове издавања лиценце, легитимације и ознаке сноси лице које полаже стручни испит 

приход су буџета  Републике Србије.   

Чланом 36.  Нацрта извршено је усаглашавање насталих измена, јер су оба става 

имплементирана у друге чланове, у којима нису предвиђени једино  туристички 

аниматори, ово из разлога што Закон ову туристичку професију не уређује (изузетак је 

само у погледу стручне спреме). 

Чланом 37.  Нацрта прописује се овлашћење министра да   пропише  програм, 

начин и услове полагања стручног испита из члана 94 став 1., висину таксе за полагање 

стручног испита, издавање лиценце,  легитимације и ознаке, услове које чланови комисије 

из члана 94 став 6. треба да испуне,  као и износ накнаде за рад чланова комисије. Такође, 

министар прописује облик и садржину лиценце, легитимације и ознаке туристичког 

водича и туристичког пратиоца, као и начин и услове издавања и рокове важења. 

Чланом 38.  Нацрта прописује да локални туристички водич   мора да има положен 

стручни испит за локалног туристичког водича, као и да стручни испит за локалног 

туристичког водича може да полаже оно лице које има положен стручни испит за 

туристичког водича. Локални туристички водич при пружању услуга мора да има код себе 

важећу легитимацију и да носе ознаку на прописан начин.Такође се прописује да 

надлежни орган јединице локалне самоуправе,  по претходно прибављеном мишљењу 

министарства, прописује програм и начин полагања стручног испита за локалног 

туристичког водича. Стручни испит за локалног водича полаже се пред комисијом коју 

образује надлежни орган јединице локалне самоуправе који издаје лиценцу о положеном 

стручном испиту за локалног туристичког водича, као и легитимацију и ознаку. Трошкове 

полагања стручног испита из става 1. овог члана, као и трошкове издавања лиценце, 

легитимације и ознаке сноси лице које полаже стручни испит.  

Надлежни орган јединице локалне самоуправе прописује програм, начин и услове 

полагања стручног испита из   става 1. овог члана, висину таксе за полагање стручног 

испита, издавање лиценце,  легитимације и ознаке, услове које чланови комисије из члана  

става 5. овог члана треба да испуне,  као и износ накнаде за рад чланова комисије. 

 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе прописује облик и садржину лиценце, 

легитимације и ознаке локалног туристичког водича, као и начин и услове издавања и 

рокове важења. 

Средства од наплаћене таксе на име трошкова из става 7 овог члана  приход су буџета. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе води евиденцију локалних туристичких 

водича, као поверени посао и дужан је да регистру туризма ради евидентирања достави 



евиденцију у штампаној или електронској форми најкасније до 15. јануара за претходну 

годину. Надлежни орган јединице локалне самоуправе води евиденцију локалних 

туристичких водича, као поверени посао и дужан је да достави министарству копију 

издате лиценце из става 5. овог члана у року од 15 дана од дана њеног издавања. 

 

Чланом 39.  Нацрта прописују се услови  за туристичког аниматора и представника 

на туристичкој дестинацији, који мора да: 1) има најмање средње образовање у 

четворогодишњем трајању; 2) зна српски језик; а  представник  на туристичкој 

дестинацији мора да активно зна страни  језик који је у службеној употреби на  

туристичкој дестинацији 

Чланом 40. Нацрта бришу се специфичне авантуристичке и спортско-рекреативне 

услуге у туризму , јер се ради о вршрњу услуга  које су претежно уређене другим 

законима из области спорта. 

Чланом 41. Нацрта прописују се  врсте и обавезе пружаоца  услуга изнајмљивања 

возила и то да: 1. Услугама изнајмљивања возила (рент-а-цар) сматра се изнајмљивање 

путничких аутомобила без возача, 2. Посебна врста изнајмљивања возила је изнајмљивање 

путничких аутомобила са услугама возача (лимо сервице). Наведене Услуге rent-a-car и 

limo service  може да пружа привредно друштво, друго правно лице, предузетник или 

огранак страног правног лица, ако је регистровано у одговарајућем регистру. Удружење 

које обавља наведене услуге, односно обавља делатност   дужно је да ту делатност упише 

у одговарајући регистар. У периоду прекида обављања делатности предузетник не може 

да пружа услуге рент-а-цар и лмо сервице. Ако лице које пружа наведене услуге  има 

регистеровану делатност за пружање услуга изнајмљивања возила у седишту, али не као 

претежну делатност, дужно је да за ту делатност образује огранак, односно простор ван 

пословног седишта  или да на други начин образује одговарајућу организациону јединицу 

која се евидентира у регистру туризма. Такође, ако то лице нуди и продаје услуге 

изнајмљивања возила у простору ван седишта, дужно је да за ту делатност у сваком 

пословном простору, односно месту пословања, образује огранак, односно простор ван 

пословног седишта или да на други начин образује одговарајућу организациону јединицу 

која се евидентира у регистру туризма. 

Чланом 42 Нацрта прописују се да је пружалац услуга изнајмљивања возила без возача 

дужан  да: 1) на улазу у простор у коме обавља делатност видно истакне пословно име и 

седиште; 2) на улазу у простор у коме обавља делатност видно истакне радно време и да 

га се придржава у свом пословању. Даље, Пружалац услуга изнајмљивања возила без 

возача и возила са возачем дужан је да: 1) у сваком пословном простору, односно месту 

пословања у ком обавља обавља делатност држи решење о упису у одговарајући регистар 

и уверење о евидентирању у регистру туризма; 2) у сваком пословном простору, односно 

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

објављених цена; 3) за сваку пружену услугу изда прописан рачун;4) води евиденцију 

пружених услуга;   5) обавља делатност са пажњом доброг привредника. Евиденција коју 

су дужни да воде,  води се на дневном нивоу, по начелима уредности и тачности,  на 

начин који не дозвољава брисање унетих података, којим се омогућава увид у податке по 

хронолошком реду и садржи податке о регистарском броју возила, податке о возачу, 

периоду коришћења возила, податке о кориснику услуге и др. “ 



Чланом 43. Нацрта  регулише се  да се средства од наплаћене боравишне таксе, поред већ 

прописаних намена, могу користити и за за  финансирање  послова из члана 39. овог 

закона (послови туирстичких организација јединица локалне самоуправе). 

Чланом 44.  Даје се могућност 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 (у даљем тексту: просторне целине). 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   нарочито садржи опис просторних целина, са 

утврђеним границама, начин процене усаглашености, рокове усаглашавања и друге услове 

које угоститељски  објекат  врсте хотел и мотел треба да испуни, висину пенала, начин  

наплате пенала, обвезника плаћања и др. Такође,   садржи и прописане услове за 

угоститељске објекате који се први пут категорише у врсту хотел и мотел. Ако обвезник 

плаћања, утврђен  актом јединице локалне самоуправе,   не поступи у прописаном рок 

надлежни орган јединице локалне самоуправе доноси решење  којим за то лице  утврђује 

обавезу плаћања пенала на годишњем нивоу у прописаној висини. Наведено решење је  

коначно. Обавезе утврђене актом јединице ликалне самоуправе   не односе се на објекате 

за које је покренут поступак приватизације, све до окончања тог поступка.  

Чланом 45. Нацрта прописује се да су средства од наплаћених пенала приход 

буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази објекат, као и да се 

средства од наплаћених пенала користе се за финансирање истих активности  као и 

средстава од наплаћене боравшне таксе. Напомиње се да  пенали као приход буџета РС, 

сходно важећим одредбама Закона, никада нису наплаћени, односно буџета РС није 

остваривао приход по овом основу и у периоду важења ове одредбе није утврђен ни један 

обвезник плаћања.  

Чланом 46. врши се правнотехничка редакција текста и усаглашавање насталих 

измена. 

  Чланом 47.  Уређује се да  Регистар туризма води Агенција за привредне регистре. 

У Регистру туризма региструју се туристичке агенције - организатори путовања и 

туристичке агенције - посредници. У Регистру туризма евидентирају се: 1) управљачи 

туристичких простора;2) туристичка места;3) дестинацијске менаџмент организације 

(DMO); 4) дестинацијске менаджмент компаније;5) туристичке организације (DMC); 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).Даље, 

регулише се да врсту, висину и начин плаћања накнада за регистрацију, евиденцију и 

друге услуге које пружа Регистар туризма, одређује Управни одбор Агенције, уз 

сагласност Владе. Коначна решења која доносе органи на основу овлашћења из овог 

закона региструју се односно евидентирају у Регистру туризма на начин прописан овим 

законом и другим прописима донетим на основу овог закона. Даље, Прикупљање, држање, 

обрада и коришћење података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци 



прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности и обезбеђење података, 

у регистру туризма врши се у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита 

података о личности, као и слободном приступу информација од јавног значаја.  Услови из 

став 6. овог члана примениће се  на облик, садржину и начин вођења евиденције, уговора  

и других података из чл. 45, 46, 56, 62, 75, 94, 98, 101а и 119 овог закона. “ 

Овим изменама извршена је правнотехничка редакција текста, као и   усаглашавање 

насталих измена са постојећим законом. Такође, уведена је обавеза да сви субјекти који, 

по основу из овог закона, прикупљају, држе, обрађују и користе податаке о личности ил 

информације од јавног значаја, то врше у складу са овим законом и законима којима се 

уређује заштита података о личности, као и слободном приступу информација од јавног 

значаја 

Чланом 48. Нацрта врши се правнотехничка редакција текста и брише се обавеза 

министарства да води евиденцију   туристичких аниматора. 

Чланом 49. Нацрта уређује да Надзор над применом одредаба овог закона и 

прописа донетих на основу овог закона врши министарство. Инспекцијски надзор над 

применом овог закона врши министарство преко туристичких инспектора.  Инспекцијски 

надзор над применом овог закона у делу испуњености санитарно-хигијенских и 

здравствених услова у објектима у којима се обавља угоститељска делатност, као и у 

објектима, односно просторијама у којима се пружају угоститељске услуге смештаја и 

исхране у домаћој радиности и сеоским туристичким домаћинствима врши министарство 

надлежно за послове здравља преко санитарних инспектора. Инспекцијски надзор над 

применом овог закона у делу којим се уређује заштита животне средине врши 

министарство надлежно за послове заштите животне средине преко инспектора за заштиту 

животне средине. Инспекцијски надзор над применом овог закона у делу којим се уређује 

наутичка делатност, а односи се на саобраћајно - техничке услове објеката наутичког 

туризма и на услове за чланове посаде пловних објеката наутичког туризма и делатност 

изнајмљивања возила, у погледу испуњености услова прописаних за возача, врши 

министарство надлежно за послове саобраћаја преко саобраћајних инспектора. 

Инспекцијски надзор над применом овог закона у делу којим се уређује ловнотуристичка 

делатност, а односи се на организовање лова, врши министарство надлежно за послове 

ловства преко ловних инспектора. Инспекцијски надзор над применом овог закона врши 

јединица локалне самоуправе преко овлашћених инспектора у делу којим се уређује: 1) 

обављање угоститељске делатности у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству, за које није издато решење о разврставању у категорију, није закључен 

уговор  са неким привредним субјектом, односно правним лицем или  гости нису 

евидентирани, односно пријављени у складу са овим законом; 2) истицање и придржавање 

прописаног радног времена у угоститељском објекту; 3) наплата и уплата боравишне 

таксе; 4) провера испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са 

актом јединице локалне самоуправе (код утврђивања обавезе плаћања пенала). Напред 

наведене послове јединица локалне самоуправе обавља као поверени посао. Санитарни 

инспектори, ловни инспектори, инспектори за заштиту животне средине,  саобраћајни 

инспектори и инспектори јединице локалне самоуправе имају права, дужности и 

овлашћења туристичког инспектора утврђена овим законом која се односе на њихову 

област инспекцијског надзора.  

Чланом 50. Нацрта  утврђује се  да у вршењу инспекцијског надзора туристички 

инспектор има право и дужност да: 1) проверава да ли су испуњени прописани услови за 



обављање делатности и пружање услуга уређених овим законом; 2) проверава тачност 

података из захтева за разврставање угоститељског објекта у категорију у погледу 

испуњености услова;3) проверава пружање услуга у угоститељским објектима у погледу 

придржавања прописаних стандарда за одобрену категорију; 4) утврђује идентитет 

запослених код привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или 

страног правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге 

уређене овим законом увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 

5) прегледа просторије у којима се обавља делатност и пружају услуге, уговоре, 

евиденције, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости 

пословања привредних друштава, предузетника или огранка другог домаћег или страног 

правног лица, као и физичких лица која обављају делатност и пружају услуге уређене 

овим законом; 6) врши  увид у периодични извештај за одређени период и пресек стања 

фискалне касе; 7) захтева судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код 

сазнања да се у том простору обавља делатност или пружа услуга  у случају када се 

власник или корисник противи вршењу инспекцијског надзора; 8) захтева асистенцију 

полиције, односно комуналне полиције ако основано процени да је то потребно према 

приликама одређеног случаја; 9) остварује непосредан надзор над  радом инспектора 

којима је овим законом поверен посао инспекцијског надзора; 10) предузме и друге 

прописане мере предвиђене законом. 

Чланом 51. Нацрта   додаје се нови поднаслов Права и дужности овлашћеног инспектора 

јединице локалне самоуправе” , као и нови члан са овлашћењима, правима и дужностима  

инспектор јединице локалне самоуправе: У вршењу инспекцијског надзора овлашћени 

инспектор јединице локалне самоуправе има право и дужност да: 1) утврђује идентитет 

запослених код привредних друштава, предузетника,  другог правног лица или страног 

правног лица, која обављају делатност и пружају услуге уређене овим законом, увидом у 

личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 2) утврђује идентитет лица које 

обавља угоститељску делатност у објектима домаће радиности и сеоском туристичком 

домаћинству увидом у личну исправу или другу јавну исправу са фотографијом; 3) врши    

увид у уговоре закључене између физичких лица и привредних субјеката, односно 

правних лица; 4) врши   проверу издатог решења о разврставању у категорију оних 

објеката домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства; 5) проверава наплату и 

уплату боравишне таксе, увидом у  евиденцију гостију и другу пратећу документацију;  6) 

проверава истицања и придржавања прописаног радног времена у угоститељским 

објектима; 7) проверава испуњености услова и рокова усаглашености угоститељских 

објеката са актом јединице локалне самоуправе (у вези са наплатом пенала); 8) захтева 

судски налог за претрес стамбеног или пратећег простора код сазнања да се у том 

простору обавља делатност или пружају услуге  у случају када се власник или корисник 

простора противи вршењу инспекцијског надзора; 9) захтева асистенцију полиције, 

односно комуналне полиције, ако основано процени да је то потребно према приликама 

одређеног случаја; 10) обавести  надлежни орган јединице локалне самоуправе о утврђеној 

процени усаглашености са актом јединице локалне самоуправе; 11) предузме и друге 

прописане мере предвиђене законом. Такође, Овлашћени инспектор јединице локалне 

самоуправе приликом вршења надзора има службену легитимацију, значку и одговарајућу 

врсту одеће, обуће и опреме.  Надлежни орган јединице локалне самоуправе прописује 



образац службене легитимације, изглед значке и одговарајућу врсту одеће, обуће и опреме 

коју носи овлашћени инспектор јединице локалне самоуправе инспектор. 

Чланом 52. Нацрта   прецизирају се овлашћења туристичког инспектора. 

Туристички инспектор је овлашћен да: 1) привремено забрани обављање делатности 

правном и физичком лицу које обавља туристичку делатност, угоститељску делатност, 

наутичку делатност или ловнотуристичку делатност и које пружа услуге изнајмљивања 

возила, а није регистровао привредну делатност у одговарајући регистар;  2) привремено 

забрани привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику и огранаку страног 

правног лица обављање послова организобавња туристичког путовања (нуђење и продаја) 

из члана 43. тач. 1), 1а) и 1б) овог закона који обавља послове без лиценце или су 

наступиле околности које су разлог за одузимање лиценце; 3) привремено забрани рад  

привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику и огранаку страног правног 

лица обављање делатности у врсти  објеката који послују без решења о разврставању у 

категорију; 4) привремено забрани обављање делатности правном лицу, привредном 

друштву, предузетнику или огранку страног правног лица односно физичком лицу у 

случајевима када се туристичком инспектору онемогући вршење послова надзора; 5) 

наложи да се врати износ који је више наплаћен у односу на истакнуте, односно уговорене 

цене; 6)  изда прекршајни налог;7) поднесе пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело или привредни преступ, односно поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка; 8) поднесе предлог за одузимање лиценце 9) врши поступак инспекцијског 

надзора у случају када   инспектор, коме је овим законом поверен посао инспекцијског 

надзора, не врши законом поврен посао;10) предузме и друге прописане мере предвиђене 

законом. Прописује се  да туристички инспектор доноси решење о привременој забрани 

обављања делатности до испуњења законом прописаних услова.  

Чланом 53. Нацрта  додаје се нови  поднаслов: „Овлашћења инспектора јединице 

локалне самоуправе” и нови члан којим  се прецизирају  овлашћења инспектора јединице 

локалне самоуправе. Инспектор јединице локалне самоуправе је овлашћен да: 1) 

привремено забрани пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и 

сеоском туристичком домаћинству ако објекат није разврстан у категорију или није 

закључен уговор из у складу са законом 2) привремено забрани обављање угоститељске 

делатности у случају када се инспектору онемогући вршење послова надзора; 3) изда 

прекршајни налог; 4) поднесе предлог надлежном органу за покретање поступка и 

утврђивања обавезе плаћања пенала; 5) поднесе пријаву надлежном органу за учињено 

кривично дело или привредни преступ, односно поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка. Прописује се  да инспектор једници локалне самоуправе доноси решење о 

привременој забрани обављања делатноси до испуњења законом прописаних услова. 

Чланом 54. Нацрта  прописује се овлашћење за одлучивање по жалби изјављених 

на решења овлашћеног инспектора јединице локалне самоуправе. Тако, против решења 

туристичког инспектора може се изјавити жалба министру у року од осам дана од дана 

достављања решења, а против решења овлашћеног инспектора јединице локалне 

самоуправе може се изјавити жалба општинском, односно градском већу у року од осам 

дана од дана достављања решења.  

Против решења  осталих  инспектора, којима је овим законом поверено вршење надзора, 

може се изјавити жалба министру из делокруга инспекцијског надзора, као надлежном 



другостепеном органу, у року од осам дана  од дана достављања решења. Прописује се да  

жалба изјављена  на сва наведена решења   не одлаже извршење решења.  

Чланом 55 – 61.  Нацрта уређује се казнена политика за све субјекте, а за поједине 

прекршаје прописује се казне у фиксном износу (могућност издавања прекршајног 

налога). 

Чланом 62.  Нацрта прелазним и завршним одредбама предвиђа се да ТОС, 

туристичка организација аутономне покрајине и туристичка организација јединице 

локалне самоуправе ускладе своје пословање у делу који се односи на услове које треба да 

испуне директори, ускладе са одредбама овог закона до 1.1.2017. године. Даље, 

организације   из   члана 46. став 1. овог закона дужне су да поступе у складу са одредбама 

овог закона у року од 30 дана, од дана доношења овог закона. Такође, привредно друштво, 

друго правно лице, предузетник   или огранак страног правног лица дужно је да своје 

пословање у делу који се односи на обавезу прибављања решења о регистрацији у 

Регистар туризма за послове посредника усклади са одредбама овог закона у року од шест 

месеци од дана доношења овог закона.  

Чланом 63 Нацрта прописује се да даном ступања на снагу овог закона престаје да  

важи Уредба о утврђивању приоритетних туристичких дестинација, зона, локација и 

категорија објеката у местима за одмор и туристичким местима у приоритетним 

туристичким дестинацијама (“Сл. гласник РС”, бр. 35/2011 и 90/2011). Ова Уредба се 

ставља ван снаге из разлогашто је утврђивање просторних целина и прописивање услова, 

које одређени угоститељски објекти за смештај треба да испуне, као и могућност наплате 

пенала, поверено јединици локалне самоуправе, да својим актом ближе уреде. 

Чланом 64.  Нацрта прописује се да закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

  

IV ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 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 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. 

 Изменама и допунама Закона о туризму у 2012. години укинута је обавеза да 

кандидати код полагања ових стручних испита сносе трошкове полагања теоријског дела 



испита (иако је та обавеза у ранијем периоду увек постојала). Сада, овим изменама поново 

се враћа  обавеза да сами кандидати  сносе све трошкове полагања и теоријског и 

практичног дела  стручног испита.  

 Средства од полагања теоријског дела испита уплаћиваће се на рачун буџета, док 

ће се средства за полагање практичног дела уплаћивати на рачун оне туристичке агенције 

која ће организовати туристичко путовање кандидата (у прошлој години је то за водиче 

била манастирска тура у трајању од 2 дана, а за пратиоце једнодневни излет са обиласком 

неколико хотела и дестинација)   

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 из 

бужета за плаћања испитивачима.  

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. 

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

одредаба Закона на буджет РС далеко превазићи трошкове које ће  његова примена 

створити. 

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. 

За спровођење осталих одредаба овог закона није потребно обезбедити додатна 

финансијска средства у буџету Републике Србије. 

 


