
На основу члана 97. Закона о туризму ("Службени гласник РС", број 36/09), 
Министар економије и регионалног развоја доноси 

Правилник о облику и садржини легитимације и ознаке 
туристичког водича, туристичког пратиоца и туристичког 

аниматора 

(  "Службени гласник РС", бр. 40/2010 ) 

 
 

Члан 1. 
Овим правилником прописује се облик и садржина легитимације и ознаке 

туристичког водича, туристичког пратиоца и туристичког аниматора. 
 

Члан 2. 
Легитимација туристичког водича се штампа на танком картону у штампи која је 

колорна 4/4, димензија 60 x 95 mm, са корицама од пластике. 
Предња страна легитимације туристичког водича садржи: 
1) у левом горњем углу Мали грб Републике Србије и до њега са десне стране 

текст: "РЕПУБЛИКА СРБИЈА"; 
2) на средини са леве стране текст: "ЛЕГИТИМАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА" 

испод кога је текст: "БРОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ" са простором за упис броја 
легитимације; 

3) на средини легитимације са десне стране простор за фотографију димензија 
25 x 35 mm; 

4) у доњем левом углу текст у загради: "ИМЕ И ПРЕЗИМЕ" са простором са упис 
имена и презимена туристичког водича и до њега са десне стране текст: "М.П." са 
простором за стављање печата; 

5) у доњем десном углу текст у загради: "ЈМБГ" са простором за упис 
јединственог матичног броја туристичког водича. 

Полеђина легитимације туристичког водича садржи: 
1)  на врху текст:  "ОВО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЈЕ ДА,  У ОКВИРУ ПРАВА И 

ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА"; 

2) на средини текст: "ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ ГОВОРИ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ: " са 
простором за упис страних језика које говори туристички водич; 

3) у доњем левом углу текст у загради: "ДАТУМ ИЗДАВАЊА" са простором са 
упис датума издавања легитимације и до њега са десне стране текст: "М.П." са 
простором за стављање печата; 

4) у доњем десном углу текст у загради: "ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА" са 
простором за потпис лица овлашћеног за издавање легитимације. 

Легитимација туристичког водича се издаје на Обрасцу 1 - Образац легитимације 
туристичког водича, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део. 

 
Члан 3. 

Легитимација туристичког пратиоца се штампа на танком картону у штампи која 
је колорна 4/4, димензија 60 х 95 мм, са корицама од пластике. 

Предња страна легитимације туристичког пратиоца садржи: 
1) у левом горњем углу Мали грб Републике Србије и до њега са десне стране 

текст: "РЕПУБЛИКА СРБИЈА"; 
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2) на средини са леве стране текст: "ЛЕГИТИМАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 
ПРАТИОЦА" испод кога је текст: "БРОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ" са простором за упис 
броја легитимације; 

3) на средини легитимације са десне стране простор за фотографију димензија 
25 x 35 mm; 

4) у доњем левом углу текст у загради: "ИМЕ И ПРЕЗИМЕ" са простором са упис 
имена и презимена туристичког пратиоца и до њега са десне стране текст: "М.П." 
са простором за стављање печата; 

5) у доњем десном углу текст у загради: "ЈМБГ" са простором за упис 
јединственог матичног броја туристичког пратиоца. 

Полеђина легитимације туристичког пратиоца садржи: 
1)  на врху текст:  "ОВО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЈЕ ДА,  У ОКВИРУ ПРАВА И 

ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА"; 

2) на средини текст: "ТУРИСТИЧКИ ПРАТИЛАЦ ГОВОРИ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ:" са 
простором за упис страних језика које говори туристички пратилац; 

3) у доњем левом углу текст у загради: "ДАТУМ ИЗДАВАЊА" са простором са 
упис датума издавања легитимације и до њега са десне стране текст: "М.П." са 
простором за стављање печата; 

4) у доњем десном углу текст у загради: "ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА" са 
простором за потпис лица овлашћеног за издавање легитимације. 

Легитимација туристичког пратиоца се издаје на Обрасцу 2 - Образац 
легитимације туристичког пратиоца, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

 
Члан 4. 

Легитимација туристичког аниматора се штампа на танком картону у штампи која 
је колорна 4/4, димензија 60 x 95 mm, са корицама од пластике. 

Предња страна легитимације туристичког аниматора садржи: 
1) у левом горњем углу Мали грб Републике Србије и до њега са десне стране 

текст: "РЕПУБЛИКА СРБИЈА"; 
2) на средини са леве стране текст: "ЛЕГИТИМАЦИЈА ТУРИСТИЧКОГ 

АНИМАТОРА" испод кога је текст: "БРОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ" са простором за упис 
броја легитимације; 

3) на средини легитимације са десне стране простор за фотографију димензија 
25 x 35 mm; 

4) у доњем левом углу текст у загради: "ИМЕ И ПРЕЗИМЕ" са простором са упис 
имена и презимена туристичког аниматора и до њега са десне стране текст: "М.П." 
са простором за стављање печата; 

5) у доњем десном углу текст у загради: "ЈМБГ" са простором за упис 
јединственог матичног броја туристичког аниматора. 

Полеђина легитимације туристичког аниматора садржи: 
1)  на врху текст:  "ОВО ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЈЕ ДА,  У ОКВИРУ ПРАВА И 

ОБАВЕЗА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ТУРИЗМУ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА"; 

2) на средини текст: "ТУРИСТИЧКИ АНИМАТОР ГОВОРИ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ:" са 
простором за упис страних језика које говори туристички аниматор; 

3) у доњем левом углу текст у загради: "ДАТУМ ИЗДАВАЊА" са простором са 
упис датума издавања легитимације и до њега са десне стране текст: "М.П." са 
простором за стављање печата; 

4) у доњем десном углу текст у загради: "ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА" са 
простором за потпис лица овлашћеног за издавање легитимације. 

Легитимација туристичког аниматора се издаје на Обрасцу 3 - Образац 
легитимације туристичког аниматора, који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 
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Члан 5. 

Ознака туристичког водича је правоугаоног облика димензија 55 x 25 mm, 
израђена је од пластике сиве боје са гравуром црне боје. 

На предњој страни ознаке туристичког водича исписан је текст: "ТУРИСТИЧКИ 
ВОДИЧ", на српском језику, ћириличким писмом и текст: "TOURIST GUIDE" на 
енглеском језику, латиничким писмом. 

Ознака туристичког водича носи се на предњем горњем делу одеће туристичког 
водича. 

Ознака туристичког водича издаје се на Обрасцу 4 - Образац ознаке туристичког 
водича, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

 
Члан 6. 

Ознака туристичког пратиоца је правоугаоног облика димензија 55 x 25 mm, 
израђена је од пластике сиве боје са гравуром црвене боје. 

На предњој страни ознаке туристичког пратиоца исписан је текст: "ТУРИСТИЧКИ 
ПРАТИЛАЦ", на српском језику, ћириличким писмом и текст: "TOURIST ESCORT" 
на енглеском језику, латиничким писмом. 

Ознака туристичког пратиоца носи се на предњем горњем делу одеће 
туристичког пратиоца. 

Ознака туристичког пратиоца издаје се на Обрасцу 5 - Образац ознаке 
туристичког пратиоца, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део. 

 
Члан 7. 

Ознака туристичког аниматора је правоугаоног облика димензија 55 x 25 mm, 
израђена је од пластике црвене боје са гравуром сиве боје. 

На предњој страни ознаке туристичког пратиоца исписан је текст: "ТУРИСТИЧКИ 
АНИМАТОР", на српском језику, ћириличким писмом и текст: "TOURIST ANIMATOR" 
на енглеском језику, латиничким писмом. 

Ознака туристичког пратиоца носи се на предњем горњем делу одеће 
туристичког пратиоца. 

Ознака туристичког аниматора издаје се на Обрасцу 6 - Образац ознаке 
туристичког аниматора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део. 

 
Члан 8. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржају 
и начину вођења евиденције и о облику и садржају легитимације и ознаци 
туристичког водича ("Службени гласник РС", број 57/94). 

 
Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије". 
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Образац 1 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА 

Број легитимације 

   

  

  
 

____________________________ 
(име и презиме) М.П. ____________ 

(ЈМБГ) 
  

 
Ово лице овлашћено је да, у оквиру 
права и обавеза утврђених Законом о 
туризму обавља послове туристичког 
водича.  

Туристички водич говори стране језике: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________ 
(Датум издавања) М.П. ____________________ 

(Потпис овлашћеног лица) 
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Образац 2 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА 

Број легитимације 

   

  

  
 

____________________________ 
(име и презиме) М.П. ____________ 

(ЈМБГ) 
  

 
Ово лице овлашћено је да, у оквиру 
права и обавеза утврђених Законом о 
туризму обавља послове туристичког 
пратиоца  

Туристички пратилац говори стране 
језике: 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________ 
(Датум издавања) М.П. ____________________ 

(Потпис овлашћеног лица) 
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Образац 3 

 

 

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ 
ТУРИСТИЧКОГ АНИМАТОРА 

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА   

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ТУРИСТИЧКОГ АНИМАТОРА 

Број легитимације 

   

  

  
 

____________________________ 
(име и презиме) М.П. ____________ 

(ЈМБГ) 
  

 
Ово лице овлашћено је да, у оквиру 
права и обавеза утврђених Законом о 
туризму обавља послове туристичког 
водича.  

Туристички аниматор говори стране 
језике: 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

_________________ 
(Датум издавања) М.П. ____________________ 

(Потпис овлашћеног лица) 
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Образац 4 

 

ОБРАЗАЦ ОЗНАКЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ВОДИЧА 

  

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ 
TOURIST GUIDE 

 

Образац 5 

ОБРАЗАЦ ОЗНАКЕ 
ТУРИСТИЧКОГ ПРАТИОЦА 

  

ТУРИСТИЧКИ ПРАТИЛАЦ 
TOURIST ESCORT 

 

Образац 6 

 

ОБРАЗАЦ ОЗНАКЕ 
ТУРИСТИЧКОГ АНИМАТОРА 

  

ТУРИСТИЧКИ АНИМАТОР 
TOURIST ANIMATOR 

 
 
 
 


