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Београд, 26. фебруар 2020. године

Закон о туризму

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.
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Програм развоја туристичког производа
▪ Програм развоја туристичког производа је плански документ
којим се одређује развој туристичких производа од посебног
значаја утврђених Стратегијом, доноси га Влада.
▪ Израду предлога програма 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.
▪ 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 Програма развоја
туризма али у случају његове израде, пре усвајања се
доставља Министарству на претходно мишљење.
❖ Казнене одредбе
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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.
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Категоризација туристичког места
❖ Врши се на основу обима туристичког промета, степена
изграђености туристичке, комуналне и саобраћајне
инфраструктуре и туристичке супраструктуре, по захтеву
ЈЛС
❖ Категоризација
туристичких
места
врши
се
разврставањем тих места у четири категорије, које се
означавају римским бројевима од I до IV.
❖ Разврставање туристичког места у категорију врши се
решењем које доноси министар и важи три године
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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 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.
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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 –
- прописана казна за одговорно лице у државном органу,
односно јединици локалне самоуправе

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
❑ Законом се уређује:

❖ начин обављања угоститељске делатности,

❖ обављање угоститељске делатности у објектима
наутичког туризма и објектима ловног туризма,
❖ боравишна такса и пенали
❖ и друга питања од значаја за њихов развој и
унапређење
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❑ Новине у закону:
❖ Централни информациони систем у области
угоститељства и туризма (Е-туриста) је 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 или услуга у туризму.
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кућа, апартман и соба су засебни објекти у
којима се пружају угоститељске услуге у домаћој
радиности
❖
индивидуални лежај је постеља или кревет који је
намењен за коришћење једне особе
❖

Угоститељ (правно лице, предузетник и физичко лице)
може да пружа угоститељске услуге смештаја,
припремања и услуживања хране, пића и напитака у
угоститељском објекту домаће радиности (кућа,
апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства.
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❖Али физичко лице, као угоститељ, у угоститељским
објектима кућа, апартман или соба може да пружа
само угоститељске услуге смештаја.
❖Ограничењa нема за објекте сеоског туристичког
домаћинства.
❖Физичко лице, као угоститељ, може да пружа
угоститељске
услуге
у
објектима
смештајних
капацитета до 30 индивидуалних лежаја, за највише 30
корисника услуга на територији целе РС.
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❑Захтев за категоризацију се подноси за сваки
објекат посебно (кућа, апартман и соба су засебни
објекти).
❑Решење о категоризацији садржи све релевантне
податке,
а
обавезно
податке
о
броју
индивидуалних лежаја.
❑Рок важења решења о категоризацији је 3 године
и не може се издати на краћи период.
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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 ..., улица…, за категоризацију
угоститељског објекта врсте апартман, који се налази у ..., ул…, дана 26.
фебруара 2020. 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 ..., ул…, дана 24. септембра 2019. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
I УСВАЈА СЕ захтев НН из … за категоризацију угоститељскoг објекта
врсте апартмана, која се налази у …, 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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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,
38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019 и 90/2019 - испр.), је наплаћена.
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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, 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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❑ Утврђивање броја индивидуалних лежаја у
поступку категоризације куће, апартмана и собе, као
и сеоског туристичког домаћинства од значаја је за
физичка лица, због новог система плаћања:
❖ пореза (Закон о порезу на доходак грађана)
❖ боравишне таксе (Уредба)
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❑Основ за обрачун пореза и боравишне таксе је
категорија
туристичког
места
и
број
индивидуалних лежаја.
❑Физичком лицу, које је обвезник плаћања утврђене
боравишне таксе и пореза на годишњем нивоу,
обавезе се обрачунавају за период важења
решења о категоризацији.
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Приликом подношења захтева за разврставање у категорије
угоститељског објекта врсте кућа, апартман, соба и сеоско
туристичко домаћинство не плаћа се накнада трошкова
поступка категоризације коју, као поверени посао, врши
јединица локалне самоуправе.
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).
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Боравишна такса
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.
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УРЕДБA О НАЈВИШЕМ И НАЈНИЖЕМ ИЗНОСУ БОРАВИШНЕ
ТАКСЕ
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
Ако се објекат за смештај не налази на територији туристичког места,
јединица локалне самоуправе утврдиће висину боравишне таксе за
најнижу категорију туристичког места.

Ослобађање од плаћања боравишне таксе уређено је законом.
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❑ 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.
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❑

Министарство води евиденцију угоститеља и
угоститељских објеката које министарство категорише,
као и здравствених установа које угоститељску
делатност обављају на основу претходног одобрења
министра.

❑
Јединица
локалне
самоуправе
води
евиденцију угоститеља и угоститељских објеката које
она
категорише,
као
и
некатегорисаних
угоститељских објеката, који се налазе на њеној
територији.

Подношење пријаве и вођење евиденција

Правилник о садржини и начину подношења пријаве у
некатегорисаном угоститељском објекту за смештај, у
некатегорисаном објекту за смештај наутичког туризма,
некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма, као
и о садржини и начину вођења евиденције објеката за
смештај
("Сл. гласник РС", бр. 90/2019)
Ступио на снагу 21.12.2019. године

Правилник о садржини и начину подношења пријаве ... и о садржини и начину
вођења евиденције објеката за смештај

❑ Угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном
угоститељском објекту за смештај врсте хостел,
преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа,
салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг
стоп, ловачки дом, ловачка кућа, ловачка колиба и др., као
и у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај
наутичког туризма подноси прописану пријаву, која
нарочито садржи основне податке о угоститељу и
угоститељском објекту.

❑ Податке о угоститељу и угоститељском
угоститељ уноси уредно и тачно.

објекту

Правилник о садржини и начину подношења пријаве ... и о садржини и начину
вођења евиденције објеката за смештај

❑ Пријаву угоститељ подноси посебно
угоститељски објекат за смештај:

за

сваки

❖ у писаној форми, на другом трајном носачу записа
или електронским путем, са потврдом пријема.
Прилог 1 (садржина пријаве) чини саставни део
правилника.

❑ Прилог 1 је
Министарства.

објављен

на

званичном

сајту
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❑ Обавеза угоститеља да поднесе пријаву ЈЛС
почела је даном ступања на снагу правилника.
❑ Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном
угоститељском објекту и који није евидентиран код
ЈЛС не може да оствари право на учешће у
реализацији шеме доделе ваучера корисницима
за 2020. годину.

Правилник о садржини и начину подношења пријаве ... и о садржини и начину
вођења евиденције објеката за смештај

❑ У случају да посебна пријава не садржи све прописане
податке или су подаци нетачни надлежни орган
јединице локалне самоуправе не уводи угоститеља и
угоститељски објекат у прописану евиденцију, до
отклањања уочених недостатака.
❑ У случају да се посебна пријава односи на
угоститељски објекат за смештај који није у функцији
или не постоји, надлежни орган јединице локалне
самоуправе не уводи угоститеља и угоститељски
објекат у прописану евиденцију, до испуњења услова.
❑ У тим случајевима надлежни орган јединице локалне
самоуправе без одлагања о томе обавештава
угоститеља.
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Евиденција коју води министарство
❑ хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко
насеље и подврста туристичког насеља, пансион,
камп, ловачка вила, и марина
❖ Прилог 2
❑ здравствене установе
❖ Прилог 3
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Евиденција коју води ЈЛС

❑ објекти домаће радиности (кућа, апартман и
соба) и сеоско туристичко домаћинство
❖ Прилог 4
❑ некатегорисани угоститељски објекти
❖ Прилог 5
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Све евиденцијe (Прилози 2, 3, 4 и 5)
се искључиво водe у форми

ЕXCEL табела
које се преузимају са сајта министарства
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❑ Евиденције ће се успоставити најкасније у року
од 90 дана од дана ступања на снагу
правилника.
❑Правилник је ступио на снагу 21.12.2019. године

Увођење Еxcel евиденција у ЦИС

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

ПРАВИЛНИК
о условима и начину обављања
угоститељске делатности, као и о начину
пружања угоститељских услуга у објектима
домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства
("Сл. гласник РС", бр. 90/2019)

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

❑ Угоститељску делатност у објектима домаће радиности (кућа,
апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства (у даљем
тексту: угоститељски објекат) обавља привредно друштво,
друго правно лице или предузетник, а под прописаним
условима и физичко лице (у даљем тексту: угоститељ)

❑ Максималан број индивидуалних лежајева угоститељског
објекта, односно камп парцела у сеоском туристичком
домаћинству, у којима физичко лице обавља угоститељску
делатност односи се на целу територију Републике Србије.

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

❑ Угоститељску
делатност
у
угоститељском
објекту
угоститељ обавља у смештајним капацитетима, у оном
броју индивидуалних лежаја који су наведени у
решењу о категоризацији
❑ Изузетно, угоститељ може кориснику услуге на његов
захтев да обезбеди помоћни лежај
❑ У том случају физичко лице не може да повећа број
корисника
услуга
у
погледу
максималног
капацитета индивидуалних лежаја, прописаног законом

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

❑ Члан породичног домаћинства власника, односно
сувласника угоститељског објекта може да пружа
угоститељске услуге до максималног капацитета
индивидуалних лежаја, прописаног законом.
❑ У случају да власник, односно сувласник поседује
решење о категоризацији угоститељског објекта, са
одређеним бројем индивидуалних лежаја, односно камп
парцела, члан породичног домаћинства у другом
угоститељском објекту може да пружа угоститељске
услуге само до максималног капацитета прописаног
за власника, односно сувласника.
• Физичко лице на кога гласи решење о категоризацији
угоститељског објекта не може другом физичком
лицу
да
уступи
обављање
угоститељске
делатности.

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

❑ Физичко лице може да врши продају смештајних
капацитета у угоститељском објекту домаће радиности и
сеоског туристичког домаћинства преко посредника, на
основу уговора, који се ради евидентирања
доставља надлежном органу јединице локалне
самоуправе.

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

❑ Посредник може бити привредно друштво, друго
правно лице или предузетник.
❑ Посредник не може бити физичко лице.
❑ Након пружене услуге посредник издаје прописан
(фискални) рачун, који не садржи исказан износ
боравишне таксе.

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

Физичко лице које пружа угоститељске услуге у
угоститељском
објекту
мора
да
испуњава
здравствене услове сагласно прописима којима
се уређује здравствена заштита.
❑

Пружање угоститељских услуга у објектима домаће радиности и сеоског туристичког
домаћинства

❑ Физичко

лице које у угоститељском објекту сеоског
туристичког домаћинствa пружа и угоститељске услуге
исхране, пића и напитака, поред услова из става 1. овог
члана мора да испуњава здравствене услове сагласно
прописима којима се уређује заштита становништва
од заразних болести и да поседује санитарну
књижицу, као доказ о обављеном здравственом прегледу.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ
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