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МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ
И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

ПРЕДМЕТ: Одговор на упит, доставља се
ВЕЗА: Ваш акт: број 17.05-1783-4/10 од 26.02.2010. године
Поводом Вашег акта којим од Министарства трговине и туризма захтјевате
одговор на упит у вези са начиним регистрације угоститељске дјелатности, ради
поступања министарства у вези са чл. 14. 15. и 16. Уредбе о регистру одобрења и
инспекцијских поступака и предмета контроле ("Службени гласник Републике
Српске", број 25/08), достављамо Вам тражено како слиједи:
Питање:
"Да ли се приликом регистрације угоститељских објеката опредјељује за тип
објекта према Правилнику о разврставању, минималним условима и категоризацији
угоститељских објеката или се то одређује на основу инспекцијског прегледа? "
Одговор:
У поступку спровођења регистрације угоститељске дјелатности пред
надлежним органом јединице локалне самоуправе подносилац захтјева за
обављање угоститељске дјелатности, поред осталих законом прописаних доказа,
надлежном органу доставља и овјерену писмену изјаву у којој гарантује да
испуњава прописане услове за обављање одређене врсте угоститељске дјелатости,
што подразумјева да се подносилац захтјева већ у предметној изјави опредјељује за
врсту угоститељске дјелатности, односно за врсту угоститељског објекта (
угоститељски објекти за смјештај: хотел, мотел, апартман, пансион и сл. или

угоститељски објекат за исхрану и пиће: кафана, кафе бар, ноћни бар, дискотека,
пицерија, и сл.) у којем намјерава обављати угоститељску дјелатност. Предметни
систем регистрације угоститељске дјелатности подразумјева да се подносилац
захтјева прије него што започне обављати угоститељску дјелатност претходно
упозна са прописаним општим и посебним минимално-техничким условима за
поједину врсту угоститељског објекта, те да у изјави коју подноси надлежном
органу јединице локалне самоуправе гарантује испуњеност тих услова, а орган
уколико су испуњени сви остали законом прописани услови, одобрава обављање
жељене врсте угоститељске дјелатности. Такође, предметни систем регистрације
угоститељске дјелатности подразумјева да тржишна инспекција у редовном
инспекцијском прегледу провјерава испуњеност општих и посебних услова за
обављање угоститељске дјелатности у појединој врсти угоститељског објекта,
након прибављања одобрења за обављање дјелатности од стране надлежног органа
јединице локалне самоуправе и по отпочињању обављања угоститељске
дјелатности.
Дакле, у смислу постављеног питања, подносилац захтјева за обављање
угоститељске дјелатности се приликом подношења захтјева надлежном органу
јединице локалне самоуправе одмах опредјељује за тип (врсту) угоститељског
објекта према важећем Правилнику о разврставању, минималним условима и
категоризацији угоститељских објеката ("Службени гласник Републике Српске",
број 13/05), а надлежна тржишна инспекција провјерава да ли су стварно испуњени
општи или посебни минимално-технички услови које је подносилац захтјева
гарантовао у својој изјави пред надлежним органом јединице локалне самоуправе.

С поштовањем,

ДОСТАВЉЕНО
1. Наслов
2. Евиденција
3. a/a
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