ИЗВЕШТАЈ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ЗАКОНА О ТУРИЗМУ

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06
- пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 и 30/13), Министарство трговине,
туризма и телекомуникација објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту
закона о изменама и допунама Закона о туризму,
У складу са Законом о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/2014 и
14/2015)) и утврђеним делокругом Министарствао трговине, туризма и телекомуникација
припремило је Нацрт закона о изменама и допунама закона о туризму.
Јавна расправа је одржана у периоду од 26. јануара до 26. фебруара 2015. године, а
у складу са Програмом јавне расправе који је одредио Одбор за привреду и финансије и
почела је постављањем Нацрта закона о изменама и допунама закона о туризму на интернет
страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs. Сви
заинтересовани били су у могућности да преузму текст Нацрта и упознају се са
предложеним решењима, као и да доставе примедбе, предлоге и коментаре електронским
путем.
Према Програму јавне расправе централни догађај, у форми округлог стола, у
организацији Министарства и Привредне коморе Србије, одржан је 10. фебруара 2015.
године, у просторијама Привредне коморе Србије. Позив за учешће на овом догађају
постављен је на сајту Министарства и Привредне коморе Србије и сви заинтересовани
могли су да присутвују догађају и активно учествују у дискусији.
Одзив представника привреде и стручне јавности био је изузетно велик и
присутнима су представљени разлози, као и суштина преложених измена Закона.
Предочено је да је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о туризму настао 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. Такође, указано је на проритетан задатак
смањења сиве економије и њеног превођења у легалне токове, у свим оним областима које
закон уређује. У циљу ефикаснијег остваривања овог примарног задатка, изменама Закона
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 изменама Закона уводи се могућност издавања прекршајног налог.
С тим у вези за одређене прекршајне санкције утврђени су новчане казне у фиксном износу.
Имајући у виду да је одзив релевантних представника туристичких агенција,
угоститељства, туристичких професија, јединица локалне самоуправе, туристичкиг
организација, удружења, као и представника других, специфичних видова туризма, био на
веома завидном нивоу, општа је оцена да је јавна расправа успешно спроведена и да је
остварена задовољавајућа сарадња између представника Министарства, као предлагача
прописа, и свих заинтересованих страна. Посебно се напомиње да је Нацрт закона о

изменама и допунама Закона о туризму достављен и члановима Националног савета са
циљем ниховог активног укључења и достављања својих предлога и сугестија.
Значајно је да да је у току јавне расправе пристигао одређени број сугестија чије
измене нису биле обухваћене Нацртом закона. Такође, дати су и бројни супротстављени
предлози или такви предлози чије решење није могуће уредити предметним изменама, ово
из разлога што се исти односе на пореске олакшице, на финансирање јединица локалне
самоуправе, прерасподелу коришћења буџетских средстава, регулисања статуса из радних
односа и сл.
Имајући у виду наведено, коначан закључак спроведене јавне расправе је да је
потребно приступити одређеној корекцији Нацрта закона о изменама и допунама Закона
о туризму, којим би се поред уважавања свих релевантних примедаба, између осталог,
успоставио такав правни оквир који би пружио пуну подршку успешном и ефикасном
управљању развојем туризма и који би обезбедио усаглашеност свих закона, којима се
регулише област туризма. Односно, након јавне расправе Радне група је размотрила све ове
сугестије и достављене предлоге и они који су били усмерени на побољшање предложеног
текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, уграђени су у
текст Нацрта закона.

