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ЦИС је јединствен и централизован информациони систем: oбједињује 

све податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у 

Републици Србији, обавезан je и бесплатан систем доступан путем 

интернета без потребе за посебним инсталирањем на рачунару.

ЦИС подржава шире циљеве дефинисане Законом о туризму и Законом 

о угоститељству:

1. Системско регулисање области угоститељства и туризма 

2. Смањење сиве економије 

3. Унапређење услова пословања свих субјеката на тржишту 

4. Заштита права потрошача у туризму и угоститељству



Предности система за кориснике



Портал еТуриста



Апликација из угла угоститеља

Приказ кроз претраживач

Приказ на

мобилним 

уређајима



Модули система

Администрација Боравишна такса
Захтев за 

категоризацију
Извештаји

Угоститељи
Угоститељски

објекти

Корисници услуге 

смештаја



Извештаји

Извештаји о 

угоститељима

Извештаји о 

угоститељским објектима

Извештаји о 

категоризацији

- Физичка лица

- Правна лица

- Предузетници

- По врсти

- По надлежности

- По специјализацији

- По категорији објекта

- По врсти услуга које објекат 

пружа

- По додатним садржајима у 

објекту (базени, играонице ...)

- По категорији

- По локацији објекта

- По туристичком месту

- Преглед и структура 

новоотворених објеката



Извештаји

Извештаји о туристичком 

промету

Извештаји о корисницима 

услуге смештаја

Извештаји о боравишној 

такси

- Доласци туриста/ доласци 

туриста по месецима

- Ноћења туриста/ноћења 

туриста по месецима

- Просечна дужина боравка 

по старосним групама/по 

полној структури

- По домаћим и страним 

држављанима

- По врсти објекта

- По мотиву доласка

- По земљи корисника услуге 

смештаја

- Правна лица

- Физичка лица

- По обрачунском периоду

- По угоститељу

- По врсти објекта



Интеграције
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Укупан број активних корисника у систему - 11.420

МТТТ, ЈЛС, остали корисници Физичка лица Правна лица и предузетници
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Укупан број категорисаних објеката у надлежности Министарства - 453
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Укупан број категорисаних објеката у надлежности ЈЛС – 16.861

Кућа Апартман Соба Сеоско туристичко домаћинство
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Укупан број некатегорисаних објеката у надлежности ЈЛС – 1.264



1,789,581

1,004,658

Укупан број корисника услуге смештаја - 2.794.239

Домаћи држављани Страни држављани
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Укупан број захтева за категоризацију - 7.592



Будућност

Модул ваучера за одмор у 

Србији

Модул туристичких 

агенција
DWH
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