ПРИЛОГ 2
ПРОПИСИ КОЈЕ
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
ПРИМЕЊУЈE У ВРШЕЊУ СВОЈИХ ОВЛАШЋЕЊА
Сви прописи које примењује ово Министарство, укључујући и подзаконске акте,
споразуме и обрасце, могу се пронаћи на сајту Министарства – (линк)
http://mtt.gov.rs/dokumenti/#закони .
Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља послове спољне
трговине и унапређења система извозно-увозне контроле у области наоружања, војне
опреме и робе двоструке намене сходно међународним обавезама и стандардима, као и
национално-безбедносним, спољно-политичким и економским инетересима Републике
Србије – прописи и обрасци које примењује Одсек за спољну трговину контролисаном
робом – наоружањем, војном опремом и робом двоструке намене, могу се пронаћи на
сајту Министарства – (линк) http://mtt.gov.rs/sektori/sektor-za-multilateralnu-i-regionalnuekonomsku-i-trgovinsku-saradnju/spoljna-trgovina-kontrolisanom-robom-nvo-i-rdn/ .
На сајту Министарства трговине туризма и телекомуникација (mtt.gov.rs), банер
„Туризам“, постављени су закони, правилници и уредбе које овај сектор примењује у
свом раду – (линк) http://mtt.gov.rs/turizam-i-turisticka-inspekcija/propisi/ .

ЗАКОНИ
- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину са повезаним документима Предлог Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину, налази се на интернет
презентацији Народне Скупштине.
Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10)
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ:
51/09)

Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 6/16)
Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 95/13)
Закон о електронском потпису („Службени гласник РС” бр. 135/04)
Закон о електронском документу („Службени гласник РС”, бр. 51/09)
Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 30/10)
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Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2010)
Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2009, 36/2011 - др. зaкoн и 88/2011)
Закон о изменама и допунама Закона о трговини („Сл. гласник РС”, бр 10/13)
Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 95/13)
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини („Сл. гласник РС“ бр. 95/13)
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Сл. гласник РС“ бр. 95/13)
Закон о извозу и увозу РДН(нов. 2013) - („Службени гласник РС”, број 95/13)
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ број 62/14)
Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама („Сл. гласник РС“ број 62/14)
Закон о изменама и допунама закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“
број 62/14)

Закон о туризму
Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 107/14);
Закон о промету непокретности („Службени гласник РС”, бр. 99/14, 121/14 и 6/2015);
-Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001 и „ Службени гласник

РС“ бр.

30/2010 и одредбе чл. 9., 103. и 207. ЗОУП („ Службени гласник РС“ бр. 18/2016)

-Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13);
-Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и
95/13);
-Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини („Службени гласник РС”, број
95/13);

-Закон о закључивању и извршавању међународних уговора („Сл. лист СФРЈ, бр. 55/78 и 47/89);
-Закон о спољнотрговинском пословању; ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 36/2011 - др. закон и 88/11);
-Закон о царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09);
-Закон о спољним пословима ("Сл. гласник РС", бр.116/2007,126/2007, 41/2009);
- Закон о јавно приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11);
- Закон о страним улагањима („Службени гласник РС”, број 107/14);
- Закон о трговини („Службени гласник РС“ бр.53/10 и 10/13);
- Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ број:135/04 и 93/12);
- Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС“ број: 62/14/ );
- Закон о оглашавању („Службени гласник РС“ број:79/05);
- Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“ , број:6/16);

2

ПРИЛОГ 2
- Закон о посебним овлашћењима ради
(„Службени гласник РС“ бр. 46/06 и 104/09-др. закони);

ефикасне заштите права интелектуалне својине

- Закон о дувану („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10,36/11,6/12-усклађени изн., 69/12-усклађени изн.,93/12
и 8/13-усклађени изн);
- Закон
30/10);

о заштити становништва од изложености дуванском диму (''Службени гласник РС'',

бр.

Закон о оптичким дисковима („Службени гласник РС“ бр. 52/11);
- Закон о електронској трговини (''Службени гласник РС'', бр. 41/09 и 95/13);
- Закон о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број 36/15);
- Закон о тржишном надзору (''Службени гласник РС'', број 92/11);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (''Службени гласник РС'', бр. 36/09);
- Закон о хемикалијама (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 93/12... и 25/15)
- Закон о биоцидним производима (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 88/10, 92/11... и 25/15)
- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма (''Службени гласник РС'', бр. 20/09,
-

72/09, 9/10... и 139/14)
- Закон о техничким
гласник РС'', бр. 36/09...)

захтевима за производе и оцењивање усаглашености

(''Службени

-Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС“ бр. 36/11);
-Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/14);
-Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/11...99/11 и 5/2015).
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10 и 62/14 );
- Закон о електронском потпису („Службени гласник РС“, број 135/04);
- Закон о електронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09);
- Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр.18/05, 30/10 и 62/14);
-Закон о информационом систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 12/96) ;
-Закон о контроли предмета од драгоцених метала („Службени гласник РС“ бр. 36/11);
-Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 57/11 и исправка 80/11, 93/12 и 124/12);
- Закон о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон , 93/2012 и 84/2015),
-Закон о јавним скијалиштима („Сл. гласник РС”,бр.46/2006),
-Закон о бањама („Сл. гласник РС”,бр.80/92 и 67/93 – др. закон),
- Закон о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14,14/15 и 54/15)
- Закон о државној управи ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005,101/07, 95/10 и 99/14 );
- Закон о државним службеницима ("Сл. гласник РС" бр. 79/2005, 81/2005 испр. 83/2005 – испр., 64/07 и 67/07испр.,116/08,104/09 и 9914) ;

- Закон о правобранилаштву ("Службени гласник РС" број 55/14);
-Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005,116/08,111/09 и 65/13 - у примени од 1.3.2014. );
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Службени гласник РС", бр. 31/11 и 99/11);
- Закон о парничном поступку ("Службени гласник РС", број 72/11);
- Закон о посредовању - медијацији ("Службени гласник РС" бр. 18/05);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС'' бр. 36/10)
- Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ 33/97 и 31/2001 и Службени гласник РС”, број 30/10)
- Закон о управним споровима ("Службени гласник РС'' бр. 111/09)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС' бр.120/04,
54/07,54/07,104/09 и 36/10);

- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС'' бр.124/12 и 14/15);
- Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 108/13и 142/2014);
-Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину (''Сл. гласник РС'' број:110/13 и
116/14 и 142/2014);
-Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину (''Сл. гласник РС'' број: 142/2014 );
- Закон о платама државних службеника и намештеника (''Сл.гласник РС'', бр. 62/06,63/06-испр;115/06испр.,101/07, 99/10 и 108/13 и 99/14);

- Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС" бр. 97/08,104/09 и 68/12);
- Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/05, 54/09 и 75/14);
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- Закон о стандардизацији ("Сл. гласник РС'' бр. 36/09);
- Закон о системима веза ("Сл. гласник РС" бр. 38/91, 41/91 - испр., 53/93, 67/93, 48 /94, 20/97 и 44/2003 - др. закон);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11 и 145/14);
-Закон о становању (Сл. гласник РС бр. 50/92, 76/92, 84/92, испр.33/93, 53/93,67/93, 46/94, 47/94-испр.48/94, 44/95, 49/95 –
др. закон, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 и 99/11)

- Закон јавној својини ("Сл. гласник РС'' бр. 72/2011 и 105/14)
- Закон о државном премеру и катастру ("Сл. гласник РС'' бр. 72/09 и 18/10)
- Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09)
-Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2013. са пројекцијама за
2014. и 2015. годину („Службени гласник РС”, број 116/12);
-Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16);
- Закон о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ бр.104/2009);
- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС“ бр. 36/09);
- Закон о акредитацији („Сл. гласник РС“ бр. 73/10);
- Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002, 5/2003 („Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/06, 111/2009);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл. гласник РС“ бр.46/2006, 111/09);
- Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002, 5/2003 и „Сл.лист СЦГ“ број 1/03);
- Закон о финансијском лизингу („Сл. гласник РС“ бр. 55/2003, 61/2005);
- Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 („Службени лист СРЈ“ бр.
31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99);

- Кривични законик („Сл. гласник РС“ бр. 85/2005, 72/09, 111/09 и 104/13);
- Закона о играма на срећу („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 85/05, 95/10);
- Закон о удружењима („Сл. гласник РС“ бр. 51/09);
- Закон о комуналној полицији („Сл. гласник РС“ бр. 51/09);
- Царински закон („Сл. гласник РС“ бр. 18/10, 111/12 и 29/15);
- Закон о девизном пословању („Сл. гласник РС“ бр. 62/06 и 31/11);
- Закон о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 55/04, ...107/09 и 99/11);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.135/04,72/09 и 43/11);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/11).
- Закон о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге
стране;
- Закон о потврђивању Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима
између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране ("Сл.
гласник РС"Међународни уговори", br. 83/2008;
- Закон о потврђивању Споразума о слободној трговини између Републике Србије и
држава ЕФТА;
- Закон о потврђивању Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној
трговини у централној Европи -ЦЕФТА 2006 (''Службени гласник РС'', бр. 88/07);
- Конвенција о међународним изложбама;

УРЕДБЕ
-Уредба о електронском канцеларијском пословању (''Службени гласник РС'', број
40/10);
-Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица
и запослених у државним органима (''Сл. гласник РС'', бр. 44/08 и 2/12);
-Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних
службеника (''Сл. гласник РС'' бр. 117/05,108/08,109/09, 95/10,132/14 и 28/15 );
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-Уредба о разврставању радних места намештеника ("Службени гласник РС", бр. 5/06 и
30/06);
Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима ("Службени гласник РС" бр. 41/07 – пречишћен текст и 109/09);
-Уредба о припреми кадровског плана у државном органу ("Службени гласник РС" бр.
8/06);
-Уредба о оцењивању државних службеника ("Службени гласник РС" бр. 11/06 и
109/09);
-Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника
("Службени гласник РС" број 98/07 и 84/14);
-Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у
министарствима, посебним организацијама и службама Владе ("Службени гласник РС"
бр. 81/07 - пречишћен текст и 69/08).
-Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја
домаћег туризма интензивирањем окришћења туристичке понуде у Републици Србији
(„Службени гласник РС”, број 53/15);
-Уредба о условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање
угоститељских услуга трећим лицима („Сл. гласник РС”, бр. 18/2012 и 54/2013),
-Уредба о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. гласник РС”, бр.
44/2013),
-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),
-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),
-Уредба о садржини стандардног информативног обрасца за уговоре о временски
подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи
приликом препродаје и о омогућавању размене („Сл. гласник РС”, бр. 55/2011),
-Уредба о садржини обрасца за једнострани раскид уговора о временски подељеном
коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом
препродаје и о омогућавању размене („Сл. гласник РС”, бр. 55/2011),
-Уредба о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање
квалитета туристичке понуде („Сл. гласник РС”, бр. 22/2013 и 68/2013),
- Уредба о обавезној производњи и промету хлеба Т-500 („Сл. гласник РС”, број 7/16)
-Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник
РС, број 99/12).
ПРАВИЛНИЦИ
- Правилник о ближим условима за држање опасне хемикалије у продајном простору и
начин обележавања продајног простора („Службени гласник РС“ број 31/11);
- Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине нафтом и
дериватима нафте („Службени гласник РС“, број 62/11);
- Правилник о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико
дуванским производима („Службени гласник РС“, број 116/05);
-Правилник о условима у погледу техничке опремљености простора за трговину на
мало дуванским производима („Службени гласник РС“, број 116/05);
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- Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке
(„Службени гласник РС“, број 114/05);
- Правилници и листе стандарда објављених на Сајту МФП Сектор за инфраструктуру
квалитета, портал tehnis;
- Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма и
приступу мултиплексу у терестричкој дигиталној радиодифузији („Службени гласник
РС, брoj 12/11 и 55/12);
- Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени
гласник РС, број 11/12);
-Правилник о условима у погледу кадрова, опреме и простора које мора да испуњава
привредно друштво, предузеће или друго правно лице за вршење мерења и испитивања
рада електронских комуникационих мрежа и услуга, припадајућих средстава,
електронске комуникационе опреме и терминалне опреме („Службени гласник РС, број
13/12);
-Правилник о утврђивању плана расподеле фреквенција/локација за терестричке
аналогне FM i TV радиодифузне станице за територију Републике Србије („Службени
гласник РС, брoj 9/12 и 30/12);
-Правилник о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио - коридора и заштитне зоне и
начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС, број
16/12);
-План о изменама Плана расподеле фреквенција/локација за терестричке аналогне FМ и
ТV радиодифузне станице за територију Републике Србије („Службени гласник РС број
2/10);
-Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12);
-Правилник о ближим условима за издавање квалификованих електронских
сертификата (''Службени гласник РС'' , број 26/08);
-Правилник о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог
електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање
квалификованог електронског потписа (''Службени гласник РС'', бр. 26/08 и 13/10);
-Правилник о Регистру сертификационих тела за издавање квалификованих
електронских сертификата у Републици Србији (''Службени гласник РС'', број 26/08);
-Правилник о евиденцији сертификационих тела (''Службени гласник РС'', бр. 48/05,
82/05, 116/05);
-Правилник о издавању временског жига („Службени гласник РС”, број: 112/09);
-Правилник о условима за отпочињање делатности поштанских услуга („Службени
гласник РС”, број 51/10);
-Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске
услуге („Службени гласник РС”, број 6/11);
-Правилник о стандардима квалитета за обављање универзалне поштанске услуге
(„Службени гласник РС”, број 34/10 и 58/10);
-Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
(„Службени гласник РС”, број 34/10, 58/10, 2/11 и 65/11);
-Правилник о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и
вредносница и мотива редовних издања поштанских марака („Службени гласник РС”,
број 112/12);
-Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга („Службени гласник
РС”, брoj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11 и 65/11);
-Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник РС”, број 95/10);
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-Правилник о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу
(„Службени гласник РС”, број 100/11);
-Правилник о условима за обављање универзалне поштанске услуге („Службени
гласник РС”, број 28/10);
-Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за
обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, број 14/10);
- Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“,
бр. 81/15)
- Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора („Сл. гласник РС“,
бр. 81/15)
- Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Сл. гласник РС“,
бр. 81/15)
- Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање
ловнотуристичких објеката и стандардима, условима и начину пружања и коришћења
услуга ловног туризма („Сл. гласник РС”, бр. 56/2011),
- Правилник о врсти и условима гаранције путовања, начину активирања и другим
условима које мора да испуни организатор путовања у зависности од врсте
организованог путовања ("Сл. гласник РС", бр. 2/2016),
-Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције уговора закључених са
трећим лицем којима је поверено извршење услуга из програма путовања и продатих
туристичких путовања („Сл. гласник РС”, бр. 4/2016),
-Правилник о знаковима на скијалишту („Сл. гласник РС”, бр.46/2011),
-Правилник о минималним техничким условима за уређење, обележавање и одржавање
скијалишта („Сл. гласник РС”, бр.46/2011),
-Правилник о начину и програму полагања испита за редаре, стицање овлашћења за
обављање послова редара на скијалишту и изгледу и начину издавања легитимације
редара („Сл. гласник РС”,бр.4/2011 и 56/2012),
-Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и обележавања службе
спасавања („Сл. гласник РС”, бр. 53/2010),
-Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл.
гласник РС”, бр. 41/2010, 103/2010 и 99/2012),
-Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким
условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”,бр. 48/2012
и 58/2016),
-Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење и
опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС”, бр. 41/2010 и 48/2012 - др.
правилник),
-Правилник о начину пружања угоститељских услуга у покретном објекту и о
минималним техничким, санитарно-хигијенским и здравственим условима које мора да
испуњава покретни објекат у којем се пружају угоститељске услуге („Сл. гласник РС”,
бр. 41/2010 и 48/2012 - др. правилник),
-Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање
угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Сл.
гласник РС”, бр. 41/2010 и 48/2012 - др. правилник),
-Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском
објекту за смештај („Сл. гласник РС”, бр. 96/2009),
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој
радиности („Сл. гласник РС”, бр. 96/2009),
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-Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у сеоском
туристичком домаћинству („Сл. гласник РС”, бр. 96/2009),
-Правилник о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање
наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина („Сл. гласник РС”, бр.
56/2011),
-Правилник о облику и садржини легитимације и ознаке туристичког водича,
туристичког пратиоца и туристичког аниматора („Сл. гласник РС”, бр. 40/2010),
-Правилник о програму и начину полагања стручног испита за туристичког водича и
туристичког пратиоца („Сл. гласник РС”, бр. 40/2010, 55/2012 6/2014),
-Правилник о садржини захтева за издавање лиценце и условима и начину издавања
свечане форме лиценце за организовање и реализовање туристичких путовања у земљи
и иностранству (,,Сл. гласник РС”, бр. 55/2012),
-Правилник о ближим условима у погледу простора и опреме које мора да испуњава
туристичка агенција која непосредно пружа услуге путнику („Сл. гласник РС”, бр.
78/2009),
-Правилник о oбрасцу службене легитимације и изгледу значке и одговарајућој врсти
одеће, обуће и опреме туристичког инспектора (,,Сл. гласник РС“, бр. 78/2009 и
14/2013),
-Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације („Сл. гласник
РС”, бр. 22/2010 и 102/2011),
-Правилник о начину израде планских докумената, као и студије оправданости за
проглашење туристичког простора („Сл. гласник РС”, бр. 58/2011),
Правилник о категоризацији туристичких места („Сл. гласник РС”, бр. 24/2012 и
31/2012-испр.),
-Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке („Сл.
гласник РС”, бр. 114/2005),
-Правилник о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено
у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повртеди
забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају
и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење
забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Сл. гласник РС”,
бр. 73/2010),
-Правилник о садржини регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и
евиденцију (,,Сл. гласник РС“, бр. 55/2012).
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа (“Сл. гласник РС “, бр. 36 /16 ).
- Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.
гласник РС", бр. 83/2016)
- Правилник о ближим условима и начину уплате средстава од продатог туристичког
путовања, начину уређивања међусобних односа организатора путовања и посредника,
као и однос организатора путовања и посредника према путнику ("Сл. гласник РС", бр.
91/2016)

СПОРАЗУМИ
Сви споразуми објављени су на интернет страницама Народне скупштине Републике
Србије - www.parlament.rs и Управе царина- www.upravacarina.rs .
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Само мањи број трговинско-економских споразума, који су закључени у ранијем
периоду, није доступан у електронском формату,налази се у Служби за међународно правне послове Министарства спољних послова, који је депозитар свих међудржавних
докумената, а приступ је омогућен уз процедуру одобравања надлежног државног
органа управе (www.msp.gov.rs).
- Споразум о делегирању дипломата задужених за економску сарадњу, закључен
између Министаства спољних послова и Министарства економије и регионалног
развоја.(2008.год.);
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