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Стална конференција градова и општина

Претходним Законом о туризму била су регулисане обе области -

туризам и угоститељство.

Међутим имајући у виду, пре свега, степен развоја туристичког

тржишта у Републици Србији, створили су се услови, да се ове

области системски регулише са два закона

• Законом о туризму и 

• Законом о угоститељству

Оба закона су ступила на правну снагу  22. марта 2019. године 

Објављени су у Службеном гласнику бр. 17/2019
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Закон о туризму

Законом се уређује: 

❑услови и начин планирања и развоја туризма

❑туристичке организације за промоцију туризма

❑туристичке агенције

❑услуге у туризму

❑Регистар туризма

❑друга питања од значаја за развој и унапређење

туризма.



Закон о туризму

Програм развоја туристичког производа

Програм развоја туристичког производа је плански документ којим се

ближе одређује развој туристичких производа од посебног значаја

утврђених Стратегијом. Програм развоја туристичког производа доноси

Влада на предлог министарства.

Израду предлога програма развоја туристичког производа може да

припреми и аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, као и

удружење основано са циљем развоја и унапређења оног туристичког

производа, на који се предлог односи и доставља се министарству.

У том случају аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и

удружење поступа на прописан начин.

Министар ближе прописује садржину и начин подношења предлога за

доношење програма развоја туристичког производа.
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Програм развоја туризма

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих

надлежности утврђених законом којим се уређује локална самоуправа и

посебним законом, доносе програм развоја туризма у складу са

Стратегијом.

Није прописана обавеза доношења Програм развоја туризма али у случају

његове израде, пре усвајања се доставља Министарству на претходно

мишљење.

• Казна од 50.000 до 100.000 динара за одговорно лице у државном органу,

односно јединици локалне самоуправе



Закон о туризму

Проглашење туристичког простора

Поступак за проглашење туристичког простора покреће се

предлогом за проглашење, који припрема министарство.

Иницијативу, која треба да садржи све прописане елементе, може

поднети и јединица локалне самоуправе, на чијој територији се

налази туристички простор, уз претходну сагласност

министарства.

По прибављеној сагласности министарства јединица локалне

самуправе поступа на прописане начин.

По спроведеном поступку јединица локалне самуправе доставља

министарству сву докуметацију, потребну за предлог и покретање

овог поступка.



Закон о туризму

Категоризација туристичког места

Врши се на основу обима туристичког промета, степена

изграђености туристичке, комуналне и саобраћајне

инфраструктуре и туристичке супраструктуре.

Категоризација туристичких места врши се разврставањем тих

места у четири категорије, које се означавају римским бројевима од

I до IV.

Министар прописује ближе услове за одређивање категорије

туристичког места,

Захтев за категоризацију туристичког места подноси јединица

локалне самоуправе Министарству.

Разврставање туристичког места у категорију врши се решењем

које доноси министар и важи три године



Закон о туризму

Стратегијски маркетинг план

Доноси се за територију Републике Србије.

Стратегијски маркетинг план доноси Влада на предлог

министарства. Израду предлога Стратегијског маркетинг плана

припрема Туристичка организација Србије.

Стратегијски маркетинг план се доноси за период од најмање пет

година.

У складу са Стратегијским маркетинг планом, аутономна

покрајина и јединица локалне самоуправе доносе своје

програме промотивних активности.



Закон о туризму

Туристичке организације за промоцију туризма

Поред редовних (прописаних) послова ТОС-а додају се

нови послови:

- израда предлога Стратегијског маркетинг плана

- у вези са давањем сагласности на доношење

годишњег програма рада и плана промотивних

активности јединице локалне самуправе и аутономне

покрајине



Закон о туризму

Туристичке организације за промоцију туризма

Туристичка организација аутономне покрајине и

туристичка организација јединице локалне самоуправе су

дужне да пре усвајања годишњег програма рада и плана

промотивних активности, у делу плана промотивних

активности, прибави претходну сагласност ТОС – а.

– казна (100.000 до 250.000 динара)

У противном туристичке организације не могу у години, на

коју се програм рада и план промотивних активности односи,

код Министарства да остваре право на подстицајна

средства.
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Туристичка организација, на прописан начин, може са

другом туристичком организацијом, привредним

друштвом, другим правним лицем и предузетником који

обавља делатност из одређене области, основати

организацију за оперативне, маркетиншке и промотивне

послове.

У том случају туристичка организација доставља

министарству обавештење.



Закон о туризму

Туристичка организација јединице локалне

самоуправе дужна је да на захтев Министарства и

ТОС-а у року од 15 дана достави тражене податке,

упитнике, анализе и друге информације које

сагласно закону прикупља.

- Прописана казна 100.000 - 250.000 динара.



Закон о туризму

Локални туристички водич

Програм, начин и услове полагања стручног испита за локалног

туристичког водича прописује надлежни орган јединице

локалне самоуправе или више јединица локалних самоуправа.

Да доставе Министарству на претходно мишљење –

одговорно лице у државном органу, односно јединици локалне

самоуправе - прописана казна

Надлежни орган јединице локалне самоуправе прописује и висину

таксе за полагање стручног испита, издавање уверења и ознаке,

услове за чланове комисије, као и износ накнаде за рад чланова

комисије.
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Закон о угоститељству

НОВИ ПОЈМОВИ

Имајући у виду новине које су унете у овај закон извршено је и делимично

усаглашавање постојећих, али и увођење нових појмова:

ИНДИВИДУАЛНИ ЛЕЖАЈ је постеља или кревет који је намењен за

коришћење једне особе, ако лежај по својим димензијама може бити намењен

за две особе, сматраће се за два индивидуална лежаја;

КУЋА, АПАРТМАН И СОБА су засебни објекти у којима се пружају

угоститељске услуге у домаћој радиности;

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ

УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА (Е–ТУРИСТА) јесте јединствен и

централизован електронски информациони систем, који садржи све

релевантне податке о пружаоцима услуге смештаја и објектима за смештај,

преко кога се врши њихова евиденција и уносе други подаци проистекли

из обављања угоститељске, наутичке и ловнотуристичке, односно

туристичке делатности;



Закон о угоститељству

• Угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном

угоститељском објекту дужан је да, пре отпочињања обављања

делатности, своје пословање пријави јединици локалне

самоуправе на чијој територији се објакат налази.

• Министарство води евиденцију угоститеља и угоститељских

објеката које министарство категорише (поред хотела и др. ту

су и ловачке виле и марине), као и здравствених установа које

угоститељску делатност обављају на основу претходног решења

министра.

• Јединица локалне самоуправе води евиденцију угоститеља и

угоститељских објеката које она категорише.



Закон о угоститељству

• Министарство је у обавези да у централни информациони

систем (е-туриста) унесе податке о објектима, односно о

пружаоцу услуге смештаја, које она категорише и податке о

здравственим установама.

• Јединица локалне самоуправе је у обавези да у централни

информациони систем унесе податке о објектима, односно о

пружаоцима услуге смештаја, које она категорише.

• Министарство и јединица локалне самоуправе су у обавези да

пружаоцу услуге смештаја учине доступним приступ

централном информационом систему.



Закон о угоститељству

Угоститељ који пружа услугу смештаја је у обавези да евиденцију

корисника услуга смештаја води преко централног

инфомационог система, на прописан начин.

ПРОШЛОСТ БУДУЋНОСТ

Е-туриста



Закон о угоститељству

Е-туриста



Закон о угоститељству

Подносиће се преко централног информационог система.



Закон о угоститељству

Угоститељски објекти за смештај врсте кућа, апартман,

соба и сеоско туристичко домаћинство категоришу се у

складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих

објеката.

Угоститељ је дужан да пре отпочињања обављања

угоститељске делатности у наведеним угоститељским

објектима прибави решење о категоризацији.



Закон о угоститељству

Захтев за категоризацију се подноси за сваки објекат

посебно.

Испуњеност прописаних услова за одређивање категорије

угоститељског објекта увиђајем на лицу места проверава

Комисија за категоризацију угоститељског објекта коју

образује надлежни орган јединица локалне самоуправе.
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Одређивање категорије угоститељског објекта врши се, решењем

које доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе и важи

три године од дана достављања решења подносиоцу захтева.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе решењем

одлучује по поднетом захтеву појединачно за сваки објекат.

Изузетно, уколико се угоститељски објекти налазе на истој

адреси, у саставу истог грађевинског објекта, сагласно ЗУП-у

решењем се може одлучити по више поднетих захтева.

Решење о категоризацији садржи и податке о броју и структури

лежаја, односно смештајним капацитетима објекта.
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Закон о угоститељству

Пример решења

Орган…, начелник Одељења ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ако решење не доноси руководилац

органа, већ овлашћено службено лице) по овлашћењењу… бр…., на основу члана 136.

Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 -

аутентично тумачење) и члана 20. став 5. Закона о угоститељству ("Сл. гласник РС", бр.

17/2019), решавајући по захтеву НН из Зрењанина, улица…, за категоризацију

угоститељског објекта врсте апартман, који се налази у Зрењанину, ул…, дана 24.

септембра 2019. године, доноси

Или

На основу члана…. начелник Одељења…. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (ако решење не доноси

руководилац органа, већ овлашћено службено лице) Орган…, на основу овлашћења….

решавајући по захтеву НН из Зрењанина, за категоризацију угоститељског објекта врсте

апартман, који се налази у у Зрењанину, ул…, дана 24. септембра 2019. године, доноси
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Пример решења

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I УСВАЈА СЕ захтев НН из Зрењанина за категоризацију угоститељскoг објекта врсте

апартмана, која се налази у Зрењанину, улица .., спрат, стан број..

II УТВРЂУЈЕ СЕ да угоститељски објекат из става I диспозитива, са два индивидуална

лежаја, испуњава услове за категорију 2 (две) звездице

III Решење се издаје са роком важности од три (3) године, од дана достављања решења

Или 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да угоститељски објекат врсте апартман, са два индивидуална лежаја,

испуњава услове за категорију 2 (две) звездице.

II Решење се издаје са роком важности од три (3) године, од дана достављања решења
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Пример решења

Образложење

Дана … НН .. је поднео захтев …

Уз захтев је приложено…

Комисија

Решавајући по захтеву… непосредним увидом на лицу места…

Оценом поднетог захтева за категоризацију угоститељског објекта, као и чињеничног

стања у погледу …. а у складу са чланом чл. 20. Закона о угоститељству (''Сл. гласник

Републике Србије'', број 17/19), одлучено је као у диспозитиву решења.

Такса за решење, по тарифном броју 1. и 9. Закона о републичким административним

таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, …. 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн.), је

наплаћена.
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Пример решења

Упутство о правном средству: Против овог решења је допуштена жалба министру

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије у року од 15 дана

од дана достављања решења. Жалба се предаје овом Одељењу ____, у 2 примеркa

непосредно или поштом , a може се изјавити и усмено на записник.

Жалба се на основу Тарифног броја 6. Закона о републичким административним таксама

("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/200....95/2018, 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн.),

таксира са 480,00 динара административне таксе, уплатом на жиро рачун број: 840-

742221843-57, у сврху републичке административне таксе по моделу 97, са позивом на

број (ознака општине), прималац буџет Републике Србије, са назнаком - такса на жалбу.

Доказ о уплаћеној републичкој административној такси се прилаже уз жалбу.
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Трошкови поступка категоризације

ЗАКОН О РЕПУБЛИЧКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ("Сл. гласник РС",

бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн.,

55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин.

изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн.,

113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018 и 38/2019 - усклађени дин. изн.)

Тарифни број 1.

- За захтев – 320

Тарифни број 9.

- За решење - 550



ЗАКОН О УГОСТИТЕЉСТВУ

УРЕДБА О ВИСИНИ И ВРСТИ ТРОШКОВА У ПОСТУПКУ

РАЗВРСТАВАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У

КАТЕГОРИЈЕ, У ЗАВИСНОСТИ ОД ЊИХОВЕ ВРСТЕ,

ПОДВРСТЕ И ВЕЛИЧИНЕ 

("Сл. гласник РС", бр. 69/2011)

Члан 6.

Приликом подношења захтева за разврставање у категорије

угоститељског објекта врсте кућа, апартман, соба и сеоско

туристичко домаћинство не плаћа се накнада трошкова поступка

разврставања коју, као поверени посао, врши јединица локалне

самоуправе.

На поступак из става 1. овог члана примењиваће се одредбе Закона о 

републичким административним таксама.



Закон о угоститељству

Висину боравишне таксе утврђује јединица локалне

самоуправе у зависности од категорије туристичког места

или у различитој висини по деловима општине, односно града

у зависности од изграђености комуналне, саобраћајне и

туристичке инфраструктуре.

Ако се објекат за смештај не налази на територији

туристичког места, јединица локалне самоуправе утврдиће

висину боравишне таксе за најнижу категорију

туристичког места.



Закон о угоститељству

УРЕДБA О НАЈВИШЕМ И НАЈНИЖЕМ ИЗНОСУ БОРАВИШНЕ 

ТАКСЕ

"Службени гласник РС", бр. 44 од 21. маја 2013, 132 од 9. децембра 2014.

Овом уредбом утврђује се највиши и најнижи износ боравишне таксе за

сваку категорију туристичког места.

За туристичко местo I категорије - од 100 до 160 динара

За туристичко местo II категорије - од 80 до 140 динара

За туристичко местo III категорије - од 70 до 120 динара

За туристичко местo IV категорије - од 60 до 110 динара

Ослобађање од плаћања боравишне таксе уређено је законом.



Закон о угоститељству

Угоститељске услуге у угоститељским објектима домаће

радиности и сеоском туристичком домаћинству

Угоститељ може да пружа угоститељске услуге смештаја,

припремања и услуживања хране, пића и напитака у угоститељском

објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства.

У оквиру сеоског туристичког домаћинства угоститељ може да

пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено

постављеној опреми за камповање.

Физичко лице може да пружа угоститељске услуге у објектима

смештајних капацитета до 30 индивидуалних лежајева, за највише

30 корисника услуга, а у оквиру сеоског туристичког домаћинства и

до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга.



Закон о угоститељству

Физичко лице у угоститељском објекту домаће радиности може да

пружа само угоститељске услуге смештаја.

Физичко лице у угоститељском објекту сеоског туристичког

домаћинства услугу припремања и услуживања хране, пића и

напитака може да пружа само кориснику услуге коме пружа услугу

смештаја.

Услуге физичко лице пружа од намирница, пића и напитака

засноване на производима које је претежно сам произвео.



Закон о угоститељству

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у

угоститељском објекту домаће радиности и сеоског

туристичког домаћинства мора бити власник, односно

сувласник тог смештајног објекта.

Физичко лице које у оквиру сеоског туристичког домаћинства

пружа угоститељске услуге смештаја на отвореном мора бити

власник, односно сувласник тог земљишта.

У случају да угоститељске услуге у угоститељском објекту

домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства пружа

лице које је сувласник тог смештајног објекта, дужно је да пре

отпочињања делатности прибави писану сагласност другог

сувласника



Закон о угоститељству

Изузетно угоститељске услуге може да пружа и члан

породичног домаћинства власника, односно сувласника,

уз њихову писану сагласност.

Сагласност из овог члана мора бити оверена код јавног

бележника.

Чланом породичног домаћинства сматра се брачни друг,

деца рођена у браку, ван брака или усвојена, браћа и

сестре, родитељи брачних другова и унучад, а која

лица са власником, односно сувласником станују у

истом стану, односно стамбеном објекту.



Закон о угоститељству

Физичко лице може непосредно да пружа угоститељске услуге,

односно да врши продају смештајних капацитета у угоститељском

објекту домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства.

Изузетно физичко лице може да врши продају смештајних

капацитета у угоститељском објекту домаће радиности и сеоског

туристичког домаћинства преко посредника.

У случају рада преко посредника физичко лице и посредник

закључују уговор који нарочито садржи: име и презиме физичког

лица, његову адресу, број и датум издавања решења о

категоризацији, назив органа који је издао решење, рок важења

решења, податке о врсти смештајног објекта и податке о броју

индивидуалних лежаја, односно врсти лежаја.



Закон о угоститељству

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у

угоститељском објекту домаће радиности и сеоског

туристичког домаћинства мора да испуњава здравствене

услове и редовно обавља здравствене прегледе у складу

са законом којим се уређује здравствена заштита.

- ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019)

- ЗАКОН О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ("Сл. гласник РС",

бр. 15/2016)



Закон о угоститељству

Физичко лице које пружа услуге смештаја у

објектима домаће радиности и сеоском

туристичком домаћинству обвезник је плаћања

боравишне таксе.

Боравишну таксу физичко лице плаћа у утврђеном

годишњем износу на прописан начин.



Закон о угоститељству

УРЕДБА O УСЛОВИМА И НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ 

ГОДИШЊЕГ ИЗНОСА БОРАВИШНЕ ТАКСЕ ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ 

ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ОБЈЕКТИМА 

ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ И СЕОСКОМ ТУРИСТИЧКОМ ДОМАЋИНСТВУ, 

КАО И НАЧИН И РОКОВИ ПЛАЋАЊА

“Службени гласник РС”, број 47/2019 и 51/2019

Висина годишњег износа боравишне таксе за физичко лице утврђује се тако што

се број индивидуалних лежаја, односно камп парцела из члана 2. ове уредбе,

множи са износом боравишне таксе по индивидуалном лежају, односно камп

парцели у зависности од територије на којој се угоститељски објекат налази,

и то за:

1) I категорија туристичког места – 3.300,00 динара;

2) II категорија туристичког места – 2.600,00 динара;

3) III категорија туристичког места – 2.000,00 динара;

4) IV категорија туристичког места – 1.300,00 динара.

Ако се угоститељски објекат не налази у границама туристичког места, број 

индивидуалних лежаја и камп парцела се множи са износом од 1.000,00

https://www.neobilten.com/objavljen-sluzbeni-glasnik-rs-broj-47-od-28-6-2019-godine/
https://www.neobilten.com/objavljen-sluzbeni-glasnik-rs-broj-51-od-19-7-2019-godine/


Закон о угоститељству

Надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој територији

се угоститељски објекат налази, дужан је да за свако физичко лице

утврди висину годишњег износа боравишне таксе у року од 15

дана од дана правноснажности решења о категоризацији.

Податке о висини годишњег износа боравишне таксе, уплатном

рачуну за боравишну таксу и позиву на број одобрења, физичко

лице добија од надлежног органа.

Утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу

годину, физичко лице плаћа квартално, до петог у месецу за

претходни квартал, уплатом у корист буџета јединице локалне

самоуправе на чијој територији се угоститељски објекат налази.



Закон о угоститељству

Физичко лице као порески обвезник

Порески обвезник је физичко лице које остварује приходе по основу 

пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће

радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства.

Пореску основицу за календарску годину чини износ 5% просечне

месечне зараде по запосленом у Републици Србији у години која

претходи години за коју се утврђује порез, помножен бројем

индивидуалних лежајева, односно камп парцела и

одговарајућим коефицијентом према категорији туристичког места.

Приход по основу пружања угоститељских услуга у домаћој

радиности и сеоском туристичком домаћинству опорезује се по

стопи од 20%, која се примењује на пореску основицу.



Закон о угоститељству

Порез на приходе по основу пружања угоститељских услуга

утврђује се и плаћа на основу решења надлежног пореског органа.

Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01......и 95/18)

Категорије туристичког места

I категорија

II категорија

III категорија

IV категорија

Објекти у некатегорисаним 
туристичким местима

Утврђени порез за 
2019. годину

Утврђени порез по 
кварталу

3.431,45 857,86

2.916,73
729,18

2.402,02 600,50

1.715,73 428,93

1.372,58 343,14



Закон о угоститељству

Јединица локалне самоуправе може посебним актом ближе да уреди:

• услове за уређење и опремање угоститељског објекта, а који се односе

на уређење и опремање уређајима за одвођење дима, паре и мириса,

као и других непријатних емисија;

• услове за уређење и опремање угоститељског објекта у којима се

емитује музика или изводи забавни програм, а којима се обезбеђује

заштита од буке;

• техничке и друге услове у угоститељском објекту, који се налази у

стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности.



Закон о угоститељству

• доноси посебан акт о напред наведеном ако је оранизовала

обављање послова инспекцијског надзора преко овлашћених

инспектора, на начин прописан овим законом.

• дужна је да пре објављивања посебног акта прибави мишљење

министарства.

• Објављије се у Службеном гласнику РС.



Стална конференција градова и општина

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Презентацију припремила:

Вера Ровчанин Орловић


