
На основу члана 16. став 2. Закона о угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19),
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

Правилник о садржини и начину подношења пријаве за
некатегорисани угоститељски објекат за смештај,

некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма,
некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини

и начину вођења евиденције објеката за смештај

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 90/2019 од 20.12.2019. године, а ступио је на снагу
21.12.2019.

Члан 1.

Овим правилником прописује се садржина и начин подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за
смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма,
као и садржина и начин вођења евиденције угоститељских објеката за смештај.

Члан 2.

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
и др; у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма; у некатегорисаном објекту за смештај
ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, ради евидентирања, подноси пријаву јединици
локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази (у даљем тексту: пријава).

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно.
Угоститељ подноси пријаву посебно за сваки објекат за смештај из става 1. овог члана.
Угоститељ подноси пријаву у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом

пријема.
Садржина пријаве дата је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 3.

У случају промене података из пријаве угоститељ подноси нову пријаву.
У случају промене угоститеља из члана 2. став 1. овог правилника нови угоститељ пре почетка рада у том објекту

подноси пријаву.

Члан 4.

Категорисани угоститељски објекат за смештај врсте хотел и подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и
подврста туристичког насеља, пансион, камп, ловачка вила, и марина, евидентира се код министарства надлежног за
послове туризма (у даљем тексту: Министарство).

Угоститељски објекат за смештај који послује као здравствена установа и пружа услуге смештаја трећим лицима,
сагласно закону којим се уређује област угоститељства, евидентира се код Министарства.

Евиденција из става 1. овог члана садржана је у Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.

Евиденција из става 2. овог члана садржана је у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.

Члан 5.

Категорисани угоститељски објекат за смештај врсте објекти домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства,
евидентира се код јединице локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма и
некатегорисани објекат за смештај ловног туризма из члана 2. став 1. овог правилника евидентира се код јединице
локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

Евиденција из става 1. овог члана садржана је у Прилогу 4, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.

Евиденција из става 2. овог члана садржана је у Прилогу 5, који је одштампан уз овај правилник и чини његов
саставни део.



Члан 6.

Податке о угоститељском објекту за смештај из члана 4. ст. 1. и 2. овог правилника Министарство уноси у
евиденцију на основу расположивих података из постојеће евиденције коју води сагласно закону којим се уређује
област угоститељства.

Податке о угоститељском објекту за смештај из члана 5. став 1. овог правилника јединица локалне самоуправе
уноси у евиденцију на основу расположивих података из постојеће евиденције коју води сагласно закону којим се
уређује област угоститељства.

Податке о угоститељском објекту за смештај из члана 5. став 2. овог правилника јединица локалне самоуправе
уноси у евиденцију, на основу података из пријаве.

Члан 7.

У случају да пријава не садржи све прописане податке или су подаци нетачни надлежни орган јединице локалне
самоуправе не уводи угоститељски објекат у евиденцију, до отклањања уочених недостатака.

У случају да се пријава односи на угоститељски објекат за смештај који није у функцији или не постоји, надлежни
орган јединице локалне самоуправе не уводи угоститељски објекат у евиденцију, до испуњења услова.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана надлежни орган јединице локалне самоуправе без одлагања о томе обавештава
угоститеља.

Члан 8.

Евиденције садржане у Прилозима 2–5 овог правилника воде се у форми ексел табеле.

Члан 9.

Подаци који се евидентирају у евиденцијама установљеним овим правилником, евидентираће се најкасније у року од
90 дана од дана ступања на снагу овог правилника.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 110-00-110/2019-08
У Београду, 12. децембрa 2019. године

Министар,
Расим Љајић, с.р.

НАПОМЕНА РЕДАКЦИЈЕ: Прилоге у PDF формату можете преузети кликом на следећи линк:
Прилог 1 (Пријава угоститеља за некатегорисани објекат)
Прилог 2 (Евиденција Министарства трговине, туризма и телекомуникација за категорисани објекат)
Прилог 3 (Евиденција Министарства трговине, туризма и телекомуникација за здравствене установе)
Прилог 4 (Евиденција јединице локалне самоуправе за категорисани објекат)
Прилог 5 (Евиденција јединице локалне самоуправе за некатегорисани објекат)
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