
Општина Темерин 

Одељење за привреду и локални економски развој 

Информација о начину пријављивања некатегорисаних угоститељских 

објеката за смештај 

 

 Законом о угоститељству (Сл. гласник РС бр.17/2019) прописана је обавеза 

угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре 

отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву ЈЛС на чијој 

територији се објекат налази. 

 Некатегорисани угоститељски објекат за смештај су: 

-хостел, преноћиште, коначиште, ботел, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, 

кампинг одмориште, кампинг стоп и др. 

- некатегорисани угоститељски објекат за смештај наутичког туризма 

- некатегорисани објекат за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и 

ловачка колиба. 

 Јединица локалне самоуправе на прописан начин води евиденцију угоститеља и 

угоститељских објеката који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском 

објекту. 

 Дана 21. Децембра 2019. године ступио је на снагу 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 (Сл. Гласник РС бр. 90/2019). 

 Правилником је прописано да угоститељ који пружа услуге смештаја у 

некатегорисаном угоститељском објекту за смештај подноси пријаву ЈЛС на чијој 

територији се објекат налази, која садржи основне податке о угоститељу, угоститељском 

објекту као и друге релевантне податке. 

 Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној 

форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема. 



 Образац пријаве ( Прилог 1- Пријава угоститеља за некатегорисани објекат) као exel 

документ доступан на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација и може 

се преузети путем линка: 

https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/ 

 

Уредну и тачно попуњену пријаву, угоститељ доставља: 

- лично( зграда Општинске управе, канцеларија бр.22) 

- путем email-a на адресу jovana.janjic@temerin.rs 

Више информација о начину пријављивања као и све друге потребне информације 

угоститељи могу  добити путем телефона  062/288-455. 

 

***Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није 

евидентиран код ЈЛС неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме 

доделе ваучера корисницима за 2020. годину.*** 
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