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Подстицајне мере
• У складу са Законом о туризму, ради усмеравања и подстицања 

развоја туризма обезбеђују се средства у буџету Републике Србије 

за:

1) Израду планских докумената у складу са законом којим се уређује 

област туризма и угоститељства туризму; 

2) Промотивне активности и манифестације у земљи и иностранству, 

као и програме едукације и усавршавање вештина запослених у 

туризму;

3) Пројекте заштите природе, животне средине, природних ресурса и         

културне баштине; 

4) Изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке 

супраструктуре;

5) Унапређење постојеће туристичке понуде и интензивирање њеног 

коришћења; 

6) Унапређење туристичког промета домаћих туриста и организованог 

туристичког промета страних туриста у Републици Србији.



Конкурс за доделу субвенција и трансфера

• Министарство сваке године расписује јавни конкурс за 

доделу бесповратних средстава.

• Конкурс за доделу субвенција и трансфера намењених 

за пројекте развоја туризма у 2019. години објављен je 

на званичној интернет презентацији Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација www.mtt.gov.rs као и 

на порталу Е-Управа.

• Захтев за коришћење бесповратних средстава подноси се 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација, 

искључиво путем поште или писарнице министарства. Рок 

за подношење захтева је 1.10.2019. године.

• О поднетом захтеву, а у складу са критеријумима, 

условима и начином коришћења средстава, одлучује 

комисија коју решењем образује министар надлежан за 

послове туризма.

http://www.mtt.gov.rs/


Право на коришћење средстава

• Право на коришћење бесповратних средстава остварује се на 

два начина:

1) путем субвенција јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама и то: ДМО, привредним друштвима, односно 

другим организацијама и институцијама чији је оснивач Влада или 

јединица локалне самоуправе, а које није индиректни корисник 

буџета, затим правно лице у коме је Република Србија већински 

власник и правно лице које управља туристичким простором или 

објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре; 

2) путем трансфера осталим нивоима власти, и то: АП Војводина 

у чијој су надлежности послови из области туризма, као и правна 

лица основана од стране АП Војводина којима је поверено 

обављање послова из области туризма, јединице локалне 

самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи, 

туристичке организације, као и друга правна лица основана од 

стране локалне самоуправе којима је поверено обављање послова 

из области туризма.



Пројекти 1
Средства се додељују корисницима за следеће пројекте:

• a) промоцију туристичких производа и туристичких 

простора Србије и подстицање унапређења рецептивне 

туристичко-угоститељске понуде; 

• б) унапређење и реализацију статистичких истраживања 

и методологију сателитских рачуна; 

• в) едукацију и тренинге у туризму; 

• г) израду планске документације у складу са законом којим се 

уређује област туризма и угоститељства туризму; 

• д) израду планске и пројектне документације (документи 

просторног и урбанистичког планирања, пројектно-техничка 

документација, студије и документа по међународним 

правилима неопходни за пројекте из фондова ЕУ и других 

страних донатора и сл.);



Пројекти 2

• ђ) уређење грађевинског земљишта и изградњу -

унапређење постојеће комуналне инфраструктуре као 

основе за развој туристичких капацитета и садржаја;

• е) уређење јавних површина;

• ж) уређење земљишта намењеног општој рекреацији и 

набавка пратеће опреме;

• з) постављање туристичке сигнализације, реконструкцију, 

изградњу и опремање туристичке инфраструктуре и 

објеката од посебног значаја за функционисање и развој 

туризма, као и изградњу и реконструкцију објеката са 

другим туристичким наменама и садржајима;

• и) реализацију посебних туристичких пројеката.



Туристичка инфраструктура

• Конкурсом за доделу субвенција и трансфера 

намењених за пројекте развоја туристичке 

инфраструктуре и супраструктуре, додељују се 

субвенције за пројекте наведене под тачкама г), д), ђ), 

е), ж), з) и и) Конкурса.

• Учешће средстава министарства у финансирању 

пројеката под наведеним тачкама може бити до 100% 

укупне вредности тог пројекта. 

• Подносилац захтева за одобрење средстава за наведене 

пројекте може да оствари право на коришћење 

субвенција само по једном захтеву у току буџетске 

године.



Пројекти туристичке инфраструктуре

У оквиру пројеката који су финансирани из бесповратних

средстава у претходном периоду, најзаступљенији су:

• пројектовање и изградња пристаништа;

• изградња и реконструкција туристичко-информативних центара;

• уређење и обележавање бициклистичких и пешачких стаза;

• унапређење туристичке инфраструктуре у оквиру споменика

културе и археолошких налазишта;

• постављање туристичке сигнализације;

• изградњу нових и ревитализацију постојећих визиторских

центара;

• пројекти изградње и уређења кампова;

• уређење паркова и излетишта;

• уређење земљишта и објеката намењених општој рекреацији;

• уређење шеталишта, тргова, обала река и многи други

пројекти.



Примери добре праксе

ПРИСТАН У ГОЛУПЦУ

• Пројекат је рализован у 

непосредној близини 

Тврђаве Голубачки град 

и Визиторског центра



ТУРИСТИЧКО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

ПАЛИЋ



СУВЕНИРНИЦА И ТУРИСТИЧКО-

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР НА АВАЛСКОМ 

ТОРЊУ



ВИДИКОВЦИ УЗ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ 

НА ЗЛАТИБОРУ



УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЗАШТИТНЕ 

КОНСТРУКЦИЈЕ ПАРКА МАМУТА У 

ВИМИНАЦИЈУМУ



ТУРИСТИЧКА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ЗАПАДНЕ 

СРБИЈЕ

ТУРИСТИЧКА 

СИГНАЛИЗАЦИЈА У 

КРАЉЕВУ



ВИЗИТОРСКИ ЦЕНТАР У ТОПОЛИ



КАМП У СРП ЗАСАВИЦА



ПЕШАЧКА ЗОНА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ



Примери добре праксе

АВАНТУРА 

ПАРК НА 

ЗЛАТИБОРУ



ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ НА АВАЛИ



БАЗЕН У ДЕЧИЈЕМ 

ОДМАРАЛИШТУ НА 

ЗЛАТИБОРУ

ТЕРМАЛНИ БАЗЕН НА 

ПАЛИЋУ



ДОМ ТРУБАЧА У ГУЧИ
ОБРАЗОВНО-КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР У ТРШИЋУ



ЛЕТЊА ПОЗОРНИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ



BASKETBALL-CAMP НА СРЕБРНОМ ЈЕЗЕРУ



КУПАТИЛО У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ



ТУРИСТИЧКИ 

ИНФО -

ЦЕНТАР У 

КРУШЕВЦУ



РАСВЕТА У СПОМЕН ПАРКУ КАДИЊАЧА



Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Хвала на пажњи!
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www.turizam.mtt.gov.rs


