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На  основу  члана  23 Статута  Брчко  дистрикта  Босне  и  Херцеговине,  Скупштина  Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине, на 19. сједници одржаној  31. октобра 2005. године, усваја 

ЗАКОН
О УГОСТИТЕЉСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
Овим  законом  уређује  се начин и  услови  под  којима правна  и физичка  лица могу  обављати
угоститељску дјелатност.

Члан 2
(1) Угоститељска дјелатност у смислу овог закона је припремање и пружање услуга прехране,

припремање и услуживање пића и напитака и пружање услуга смјештаја.

(2) Угоститељска  дјелатност  је  и  припремање  хране  за  потрошњу  на  другом  мјесту  (у
превозним средствима, на приредбама и сл.) и снабдијевање том храном (кетеринг).

Члан 3

(1) Угоститељску  дјелатност  обављају  предузећа  и  друга  правна  и  физичка  лица  која  су
уписана у судски регистар за вршење те дјелатности  и испуњавају остале прописане услове
за обављање те дјелатности (у даљем тексту: угоститељ).

(2) Угоститељску  дјелатност  под  условима  прописаним  овим  законом  у  својим  пословним
просторијама и просторима могу обављати и угоститељске образовне установе, те ђачки и
студентски домови.

(3) Угоститељ може, без уписа у  регистар, обављати и друге дјелатности  у  мањој  мјери које
служе обављању угоститељске дјелатности, а које се уобичајено обављају уз угоститељску
дјелатност (продаја новина и часописа, дуванских прерађевина, пружање услуга билијара,
боћања, куглања, тениса и сл.).

(4) Под  условима  прописаним  овим  законом  и  прописима  донесеним  на  основу  овог  закона,
одређене угоститељске услуге могу пружати и грађани.

Члан 4
(1) Правна и физичка лица могу организовати пружање услуга смјештаја и прехране за своје

раднике,  чланове,  пензионере,  те  чланове  уже  породице  својих  радника  и  пензионера  с
пребивалиштем  у  БиХ,  под  условима  утврђеним  овим  законом  и  другим  прописима,  у
објектима затвореног типа (одмаралиште, објекат за прехрану и сл.).

(2) Чланови  уже  породице  у  смислу  одредбе  става  1  овог  члана  су:  супружници,  дјеца,
пасторчад и усвојеници, те родитељи и усвојитељи.

(3) Правна и физичка лица из става 1 овог члана обавезна су пружање угоститељских услуга да
пријаве  Одјељењу  за  јавну  безбједност  (у даљем  тексту:  надлежно  одјељење),  које  то
уписује у регистар о пружању угоститељских услуга из става 1 овог члана.
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(4) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
минималне техничке услове за пружање услуга из става 1 овог члана.

(5) Надлежно одјељење утврђује испуњавање услова из прописа донесеног на основу става 4
овог члана.

(6) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа надлежног  одјељења  прописати садржај  и  облик
обрасца  пријаве  и  начин  вођења  регистра  о  пружању  угоститељских  услуга  правних  и
физичких лица из става 1 овог члана.

Члан 5
Одредбе овог  закона не примјењују се на  пружање услуга  прехране и смјештаја у  објектима
установа  социјалне  заштите,  васпитања,  образовања  и  других  сличних  установа  и  Полиције
Брчко  дистрикта  БиХ,  ако  те  услуге  пружају  њихови  радници  искључиво  својим  радницима,
припадницима и корисницима.

Члан 6
Не  сматра  се  угоститељском  дјелатношћу  припремање  и  услуживање  топлих  и  хладних
напитака, безалкохолних пића и једноставних јела, која правна и физичка лица организују  за
потребе својих радника и чланова у својим пословним просторијама и просторима.

II.  ПРЕДМЕТ И НАЧИН ПОСЛОВАЊА УГОСТИТЕЉА

Члан 7
Предмет  пословања  угоститеља  мора  бити  одређен  у  складу  са  одредбама  овог  закона  и
другим  прописима  и  пословним  обичајима  у  угоститељству,  те  врстама  и  начину  пружања
угоститељских услуга у одговарајућим објектима.

Члан 8
(1) Угоститељ послује током цијеле године или сезонски.

(2) Угоститељ  може  пословати  и  повремено  (за  вријеме  трајања  манифестација,  сајмова,
пригодних приредаба и сл.).

(3) Угоститељ утврђује период пословања из става 1 овог члана за сваки угоститељски објекат
и о томе обавјештава надлежно одјељење и Пореску управу Брчко дистрикта БиХ.  

Члан 9

(1) Скупштина на предлог Владе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада) доноси одлуку о
радном времену у којем се може обављати угоститељска дјелатност.

(2) Влада  Брчко  дистрикта  БиХ  може  да  одреди  другачије  радно  вријеме  за  поједине
угоститељске  објекте,  а  у  складу  с  критеријумима  које  пропише  Скупштина  прописом  из
става 1 овог члана.

Члан 10
(1) У обављању угоститељске дјелатности угоститељ је дужан:

1. да  видно  истакне  ознаку  врсте,  назив  и  категорију  угоститељског  објекта  на  улазу  у
угоститељски објекат;                                                                      

2. да видно истакне радно вријеме на улазу у угоститељски објекат у складу с прописима и
придржава се истакнутог радног времена;                                                 

3. да утврди кућни ред у угоститељском објекту за смјештај и истакне га на рецепцији, у
свим собама и апартманима;

3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


4. да  утврди  нормативе  о  утрошку  намирница,  пића  и  напитака  за  поједине  услуге
прехране,  пића  и  напитака,  пружи  услуге  у  количинама  и  квалитету  у  складу  с
нормативима, те на захтјев норматив предочи госту;

5. да видно истакне цијене услуга које се нуде, на начин доступан гостима и придржава се
истакнутих и објављених цијена, а код пружања услуга смјештаја у цјеновницима истакне
износ  боравишне  таксе,  цјеновнике  стави  на  располагање  гостима  у  довољном  броју
примјерака;

6. да за сваку појединачно остварену услугу наплаћену у готовом новцу кориснику услуге
изда блок-регистар благајне о врсти, количини и цијени пружених услуга, с тим да блок-
регистар благајне  мора  најмање  садржавати  назив пореског  обвезника,  серијски  број,
датум, продајну вриједност по врстама производа, а код пружања услуга смјештаја рачун
са спецификацијом услуга и наведеним износом боравишне таксе;

7. да води књигу жалби на прописан начин у сваком угоститељском објекту, у року од три
дана  изјављени приговор достави  тржишној инспекцији,  те  у  року од 15 дана од  дана
изјављеног приговора одговори на приговор;

8. у  угоститељском  објекту  да  води  у  складу  с  прописима  евиденцију  о  набављеним  и
утрошеним количинама хране, пића и напитака.

(2) Угоститељ не смије услуживати алкохолна пића госту млађем од 18 година.

(3) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
облик, садржај и начин вођења књига гостију, те књиге жалби.

(4) Угоститељ  који  у  угоститељском  објекту  пружа  услуге  натуристима  обавезан  је  уз  назив
врсте  објекта  и  категорије,  истакнути  и  ознаку  да  се  у  том  објекту  пружају  услуге
натуристима.

(5) Скупштина  може  на  предлог  градоначелника  да  одреди  просторе  на  којима  се  пружају
услуге натуристима.

Члан 11
Приликом оглашавања и рекламирања услуга и истицања порука у комерцијалном пословању,
угоститељ не смије да користи ознаку прописане врсте и категорије објекта која није утврђена
рјешењем надлежног одјељења.

Члан 12
(1) Угоститељ може пружати и једноставне угоститељске услуге. 

(2) Једноставном  угоститељском  услугом  у  смислу  овог  закона  сматра  се  припремање  и
услуживање јела без сложеније кухињске припреме, као и припремање и услуживање пића и
напитака.

(3) Једноставне  угоститељске  услуге  могу  се  пружати  и  амбулантно  (изван  пословних
просторија и простора угоститеља).

(4) Амбулантно  се  могу  услуживати  јела у  конфекционираном  стању, безалкохолна пића  у
оригиналном  паковању  и  напици  у  складу  са  захтјевима  хигијене,  те  сладолед  у
оригиналном паковању.

(5) Одјељење  надлежно  за  урбанизам  може  да  одреди  просторе  на  којима  се  једноставне
угоститељске услуге могу пружати амбулантно.

(6) Одредбе члана 10 става 1 тачака 1, 2, 3, 7 и 8 не примјењују се на пружање једноставних
угоститељских  услуга  амбулантно,  а  одредбе  члана  10  става 6  примјењују  се  на
одговарајући  начин  (могу  се  издавати  рачуни  –  парагон-блокови  који  се  пишу  у  два
примјерка од којих један остаје у блоку, а други се издаје кориснику услуге).
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(7) Градоначелник  доноси  прописе  о  минималним  техничким  условима  за  обављање
угоститељских услуга из става 3 овог члана.

III.  ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ, ПРОСТОРИЈА И ПРОСТОР, МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 
И КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 13

(1) За  обављање  угоститељске  дјелатности  и  пружање  угоститељских  услуга  морају  бити
испуњени минимални технички услови у погледу простора, уређаја и опреме угоститељских
објеката,  као  и  други услови  прописани  овим  законом и  прописима донесеним  на  основу
овог закона (у даљем тексту: минимални услови). 

(2) За  обављање  угоститељске  дјелатности  и  пружање  угоститељских  услуга  морају  бити
испуњени здравствени услови за рад у угоститељству у складу с посебним прописима.

(3) Градоначелник ће на предлог шефа одјељења надлежног за угоститељство, а у споразуму
са  шефовима  надлежних  одјељења  за  послове  здравља  и  заштите  животне  средине
донијети ближе прописе о минималним техничким условима у погледу простора, уређаја и
опреме угоститељског објекта.

Члан 14
(1) Угоститељска  дјелатност  обавља  се  у  пословном  објекту,  просторији  и  на  простору

намијењеном, уређеном и опремљеном за пружање угоститељских услуга (у даљем тексту:
угоститељски објекат).

(2) Угоститељска  дјелатност  може  се  обављати  и  у  пословном  објекту,  просторији  и  на
простору гдје се  обавља  друга дјелатност ако су за обављање  угоститељске дјелатности
испуњени прописани услови.

Члан 15
(1) С обзиром на врсте угоститељских услуга које се у њима пружају, објекти могу бити:

1. Смјештајни  објекти  –  објекти  у  којима  се  пружају  услуге  смјештаја,  прехране,  пића,
напитака и посластица;

2. Угоститељски објекти  – објекти у којима се пружају  услуге прехране, пића, напитака и
посластица;

3. Кетеринг-објекти  – објекти  у  којим  се  припремају  јела,  посластице,  пића  и  напици  за
конзумирање на другом мјесту са или без услуживања.

(2) Објекти из става 1 овог члана разврставају се у групе:

1. Смјештајни објекти у групе:
- хотели,
- кампови и друге врсте објеката за смјештај;

2. Угоститељски објекти у групе:
- ресторани,
- барови;

3. Кетеринг-објекти у групе:
- припремнице јела, пића и напитака,
- кантине.
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(3) Објекти из група наведених у ставу 2 овог члана разврставају се у поједине врсте полазећи
од начина услуживања и претежности услуга које се пружају у објекту.

(4) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
минимум угоститељских услуга које се морају пружати у појединој врсти објекта.

Члан 16

(1) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописом из
члана  15  става  4  овог  закона  прописати које  се  врсте  објеката  категоришу,  категорије,
елементе  и  остале  услове  за  категорије,  ознаке  за  категорије  и  начин  означавања
категорија, те начин категоризације објеката. 

(2) Угоститељски  објекти  категоришу  се  у  зависности  од  уређења,  опреме,  уређаја,  услуга,
одржавања и других елемената и  мјерила за категоризацију. 

Члан 17
Угоститељски  објекат  који  престане  испуњавати  услове  прописане  за  одређену  врсту  и
категорију објекта не може пословати као та врста и категорија угоститељског објекта.

Члан 18
(1) Угоститељски објекат може имати назив једне врсте угоститељског објекта у зависности од

врсте услуга које се претежно пружају у објекту.

(2) Изузетно  од  одредбе  става  1 овог  члана,  угоститељски  објекат  може  имати  назив  двије
врсте угоститељског објекта, ако за сваку врсту испуњава услове прописане овим законом и
другим прописима.

Члан 19
Назив врсте угоститељског објекта може се промијенити, ако су испуњени услови прописани за
пружање друге врсте услуге у угоститељском објекту.

Члан 20
Угоститељ не може почети да обавља угоститељску дјелатност у угоститељском објекту, прије
него што од надлежног одјељења добије рјешење о испуњавању минималних услова.

Члан 21
(1) За  сваки  угоститељски  објекат,  угоститељ  мора  да  одреди  одговорно  лице  (пословођа,

директор и сл.) угоститељског објекта (у даљем тексту: одговорно лице).

(2) Изузетно од одредбе става 1 овог члана, угоститељ може имати једно одговорно лице и за
више угоститељских објеката за смјештај - врсте апартмани, собе за изнајмљивање и куће
за одмор.

(3) Ако угоститељ физичко лице лично води пословање угоститељског објекта, мора удовољити
и условима прописаним за одговорно лице.

(4) Одговорно лице одговорно је за пословање угоститељског објекта у складу са овим законом.
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Члан 22
Одговорно лице мора имати најмање средњу стручну спрему.

IV.  ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА И 
УСЛОВА ЗА КАТЕГОРИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 23
(1) Надлежно одјељење, на захтјев угоститеља, утврђује да ли су испуњени минимални услови

за угоститељске објекте.

(2) Испуњавање услова из става 1 овог члана надлежно одјељење утврђује рјешењем у року од
30 дана од дана уредно поднесеног захтјева.

(3) Рјешење  из  става 2 овог  члана  уписује  се  у  регистар о  минималним условима  који  води
надлежно одјељење одвојено за смјештајне објекте, за угоститељске објекте и за кетеринг-
објекте.

(4) Трошкове поступка из става 1 овог члана сноси угоститељ.

Члан 24
(1) Ако надлежно одјељење не донесе рјешење из члана 23 става 2 овог закона у прописаном

року или не донесе рјешење којим се захтјев одбија због неиспуњавања прописаних услова,
угоститељ може да отпочне с радом у  угоститељском објекту,  о чему је  дужан претходно
писмено да обавијести надлежно одјељење. 

(2) Надлежно одјељење дужно је донијети рјешење из члана 23 става 2 овог закона у року од
30 дана од дана примљеног обавјештења из става 1 овог члана.

(3) Ако  надлежно  одјељење  утврди  да  нису  испуњени  услови  прописани  овим  законом,  а
угоститељ је започео с радом на основу става 1 овог члана, одредиће се рок за испуњење
тих услова.

Члан 25
(1) Надлежно  одјељење,  на  захтјев  угоститеља,  утврђује  да  ли  су  испуњени  услови  за

категорију за угоститељске објекте.

(2) Испуњавање минималних услова за категорију угоститељских објеката из става 1 овог члана
утврђује  рјешењем  надлежно  одјељење  у  року  од  60  дана  од  дана  уредно  поднесеног
захтјева.

(3) Рок  за  подношење  захтјева  из  става 1 овог  члана   је  једна година  од  дана  отпочињања
обављања угоститељске дјелатности.

(4) Трошкове поступка из става 1 овог члана сноси угоститељ.

Члан 26
(1) Рјешење  из  члана  25  става  2  овог  закона  уписује  се  у  регистар  о  категоризацији

угоститељских објеката који води надлежно одјељење.

(2) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа надлежног  одјељења  донијети пропис  о  облику,
садржају и начину вођења регистра из става 1 овог члана.
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Члан 27
Против  рјешења  о  испуњавању  минималних  услова  и  услова  за  категорију  угоститељског
објекта може се изјавити жалба Апелационој комисији Брчко дистрикта БиХ.

Члан 28
(1) Надлежно  одјељење  по  службеној  дужности  сваке  три  године  спроводи  поновну

категоризацију угоститељских објеката.

(2) О спроведеној категоризацији из става 1 овог члана надлежно одјељење доноси рјешење
које се уписује у регистар из члана 26 овог закона.

(3) Ако се утврди да објекат више не испуњава услове за утврђену категорију, рјешењем ће се
утврдити нова категорија објекта.

(4) У случају из става 3 овог члана трошкове поступка сноси угоститељ.

Члан 29
Захтјев угоститеља из члана 23 овог закона садржи:

1. назив и сједиште угоститеља;
2. врсту, назив и адресу угоститељског објекта;
3. услуге које ће бити предмет пословања угоститељског објекта;
4. податак послује ли угоститељ у угоститељском објекту током цијеле године или сезонски

и
5. осталу документацију по захтјеву надлежног одјељења.

Члан 30
(1) Захтјев угоститеља из члана 25 става 1 овог закона садржи:

1. предлог категорије угоститељског објекта;
2. податке и доказе о одговорном лицу у складу са одредбама члана 21 овог закона и
3. друге податке о угоститељском објекту уколико је потребно.

(2) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа надлежног  одјељења  прописати образац захтјева  из
става 1 овог члана.

Члан 31
Рјешење  о  испуњавању  услова  из  чланова  23  и  25  овог  закона  издаће  се  угоститељу  који
испуњава сљедеће услове:

1. да је регистрован за обављање угоститељске дјелатности;
2. да има право коришћења пословног простора;
3. да објекат у којем ће се обављати угоститељска дјелатност испуњава услове прописане

за одређену врсту, односно категорију;
4. да испуњава и друге услове прописане овим законом и прописима донесеним на основу

овог закона.

Члан 32
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(1) Минимални услови утврђени рјешењем из члана 23 става 2 и члана 25 става 2 овог закона
престају да важе ако угоститељ не започне с радом у угоститељском објекту у року од три
мјесеца  од  дана  правоснажности  рјешења,  престанком  пословања  угоститеља  у
угоститељском објекту или смрћу носиоца рјешења.

(2) Надлежно одјељење рјешењем  утврђује престанак важења услова из става 1 овог члана.

(3) Рјешење из става 2 овог члана уписује се у регистар из  члана 23 става 3 и члана 26 става 1
овог закона.

V.  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ПОКРЕТНОМ ОБЈЕКТУ И СЛИЧНО

Члан 33
(1) Поједине  угоститељске  услуге  могу  се  пружати  и  у  покретном  објекту  који  се  не  сматра

угоститељским објектом у смислу члана 15 овог закона, ако испуњава техничке услове.

(2) Угоститељске  услуге  могу  се  пружати  под  шатором,  на  клупама  и  сл.,  ако  су  испуњени
технички услови.

(3) Објекат из става 1 овог члана је објекат који се може премијештати са једног мјеста на друго
властитим погоном или вучом.

(4) Одјељење надлежно  за урбанизам  утврђује  просторе на којима се  могу пружати  услуге  у
објекту из ставова 1 и 2 овог члана.

(5) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
техничке услове које морају испуњавати објекти из ставова 1 и 2 овог члана, врсте и начин
пружања угоститељских услуга у том објекту.

VI.  КАМПОВАЊЕ

Члан 34
(1) Камповање  у  смислу  овог  закона  је  боравак  госта  под  шатором,  у  камп  кућици,  камп

приколици и другој одговарајућој опреми за смјештај на отвореном простору.

(2) Камповати је дозвољено искључиво у кампу.

VII.  УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ ГРАЂАНА У ДОМАЋИНСТВУ, 
СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ И НА ПЛОВНОМ ОБЈЕКТУ

1. УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ДОМАЋИНСТВУ
Члан 35

(1) Под условима одређеним овим законом и другим прописима, грађанин може:

1. изнајмљивати  гостима  собе,  апартмане  и  куће  за  одмор  чији  је  власник,  до  укупно
највише 10 соба, односно 20 постеља;

2. организовати камп на своме земљишту за највише 10 смјештајних јединица, односно 30
гостију истовремено.

(2) Грађанин може да пружа и услуге доручка, полупансиона или пансиона само гостима којима
издаје собе, апартмане и куће за одмор.                                                                  
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Члан 36
(1) За пружање угоститељских услуга грађана у домаћинству објекти из члана 35 овог закона

морају испуњавати минималне услове и услове за категорију.

(2) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
минималне  услове  и  услове  за  категорију,  елементе  и  мјерила  за  категоризацију,  као  и
начин категоризације појединих објеката из става 1 овог члана.

(3) Надлежно  одјељење  на  захтјев  грађана  утврђује  јесу  ли  испуњени  минимални  услови  и
услови за категорију за објекте из члана 35 става 1 овог закона.              

(4) Одредбе  чланова  од  23  до  31  овог  закона  којима  се  прописује  поступак  за  утврђивање
минималних услова и услова за категорију угоститељских објеката, на одговарајући начин
примјењују се и на пружање угоститељских услуга грађана у домаћинству.

Члан 37
Грађанин који пружа услуге из члана 35 овог закона мора испуњавати здравствене услове за
рад у угоститељству у складу с посебним прописима.

Члан 38
(1) Грађанин који пружа услуге из члана 35 овог закона дужан је:

1. да видно истакне ознаку врсте и категорије објекта у којем пружа услуге;

2. да видно истакне назив услуга које пружа на улазу у објекат или у непосредној близини с
прописаним ознакама;

3. да утврди нормативе намирница, пића и напитака за поједине услуге прехране, пића и
напитака,  ако  такве  услуге  пружа  и  пружи  услуге  по  утврђеним  нормативима,  те  на
захтјев норматив предочи госту;

4. да  видно  истакне  цијене  услуга  које  нуди  и  износ  боравишне  таксе,  на  прописан  и
уобичајен начин, те да се придржава истакнутих цијена;

5. да изда госту рачун с назначеном врстом, количином и цијеном пружених услуга за сваку
пружену  услугу,  а код  пружања услуге  смјештаја  наведе  у  рачуну  и  износ  боравишне
таксе;

6. да води књиге гостију;

7. да достави нормативе и цјеновнике на овјеру код надлежног одјељења најкасније седам
дана прије њихове примјене.

(2) Приликом  оглашавања  и  рекламирања  услуга  и  истицања  порука  у  пропагандним
материјалима, грађанин не смије да користи ознаку прописане врсте и категорију објеката
која није утврђена рјешењем надлежног одјељења.

(3) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
облик и садржај обрасца и начин вођења књига гостију из става 1 тачке 6 овог члана. 

Члан 39
(1) При  пружању  услуга  из  члана  35 овог  закона  грађанину  могу  помагати  чланови  његовог

домаћинства.
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(2) Грађанин  који  пружа  услуге  из  члана  35  овог  закона  не  може  бити  послодавац  нити
користити рад лица која нису чланови његовог домаћинства.

(3) У  случају  из  става  1  овог  члана,  чланови  домаћинства  морају  испуњавати  здравствене
услове за рад у угоститељству у складу с посебним прописима.

Члан 40
(1) За  пружање  услуга  из  члана  35  овог  закона,  грађанин  је  дужан  да  добије  одобрење

надлежног органа.

(2) Одобрење из става 1 овог члана издаће се грађанину који испуњава сљедеће услове:

1. да је држављанин БиХ;
2. да је пословно способан;
3. да је власник објекта (соба, апартман или кућа за одмор и сл.) или власник земљишта за

камп;
4. да испуњава прописане здравствене услове;
5. да  је  добио  рјешење  да  објекат  у  којем  или  помоћу  којег  намјерава  да  пружа  услуге

испуњава  минималне  услове,  те  да  је  категоризован  у  складу  са  Законом,  ако  је  за
објекат прописана обавеза категоризације;

6. да  му  није  правоснажном  судском  одлуком  или  рјешењем  о  прекршају  изречена
заштитна мјера забране пружања услуга грађана у домаћинству док та мјера траје. 

(3) Одобрење  из  става  1  овог  члана  може  се  издати  само  једном  члану  заједничког
домаћинства.

Члан 41
(1) О одобрењу из члана 40 става 1 овог закона, надлежно одјељење рјешава рјешењем у року

од 30 дана од дана уредно поднесеног захтјева.

(2) Ако надлежно одјељење не донесе рјешење из става 1 овог члана у прописаном року или не
донесе рјешење којим се захтјев одбија због неиспуњавања прописаних  услова, грађанин
може  започети  с  пружањем  услуга,  о  чему  је  дужан  претходно  писмено  да  обавијести
надлежно одјељење.

(3) Надлежно одјељење дужно је донијети рјешење из става 1 овог члана у року од 30 дана од
дана примљеног обавјештења из става 2 овог члана.

(4) Ако  надлежно  одјељење  утврди  да  нису  испуњени  услови  прописани  овим  законом,  а
грађанин је започео с радом на основу става 2 овог члана, одредиће рок за испуњавање тих
услова.

(5) Надлежно одјељење доставиће рјешење из става 1 овог члана Пореској управи, тржишној и
санитарној инспекцији.

Члан 42
Рјешење о одобрењу за пружање услуга грађана у домаћинству садржи:

1. име и презиме грађанина  и ЈМБГ;
2. мјесто, улицу и број објекта у којем се пружа услуга;
3. врсту услуге и број гостију којима се услуга може пружити;
4. назнаку о пружању услуга током цијеле године или сезонски;
5. категорију објекта у којем пружа услугу.

Члан 43
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(1) Рјешење  о  одобрењу  за  пружање  услуга  грађана  у  домаћинству  уписује  се  у  регистар  о
обављању угоститељских услуга у домаћинству који води надлежно одјељење.

(2) Градоначелник ће на предлог шефа надлежног одјељења прописати облик, садржај и начин
вођења регистра о обављању угоститељских услуга грађана у домаћинству.

Члан 44
(1) Одобрење за пружање услуга у домаћинству престаје да важи:

1. одјавом грађанина, даном наведеним у одјави или даном подношења одјаве надлежном
одјељењу, ако је грађанин у одјави навео датум уназад; 

2. ако  грађанин  не  започне  да  пружа  услуге  у  року  од  шест  мјесеци  од  дана
правоснажности рјешења о одобрењу;                                                     

3. ако престане да испуњава који од услова наведених у члану 40 ставу 2 овог закона;

4. ако  је  инспекцијским  надзором  утврђено  да  нису  испуњени  услови  прописани  овим
законом, прописима донесеним на основу овог закона и другим прописима, а утврђени
недостаци нису отклоњени у задатом року;

5. ако  надлежно  одјељење  накнадно  утврди  да  је  рјешење  о  одобрењу  засновано  на
неистинитим подацима или кривотвореним доказима.

(2) О  престанку  одобрења  из  става  1  овог  члана  надлежно  одјељење  доноси   рјешење  и
доставља га Пореској управи, тржишној и санитарној   инспекцији.

2. УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ
Члан 45

(1) У домаћинству  које  је  организовано као туристичко сеоско  домаћинство  (у  даљем тексту:
сеоско домаћинство), члан сеоског домаћинства може пружати услуге из члана 35 става 1
тачке 1, осим изнајмљивања кућа за одмор, и члана 35 става 1 тачке 2 овог закона.

(2) Осим услуга из става 1 овог члана, у сеоском домаћинству могу се припремати и услуживати
топла и хладна јела, те пића и напици из претежно властите производње за највише 50 лица
(излетника) истовремено.

(3) Градоначелник ће на предлог шефа одјељења надлежног за угоститељство, уз мишљење
шефа  надлежног  за  пољопривреду, прописати шта  се  сматра  сеоским  домаћинством,
минималне  услове,  услове  за  категорију  и  начин  категоризације  објеката  у   којима  се
пружају услуге из овог члана.

(4) На  пружање услуга у сеоском домаћинству на  одговарајући начин примјењују  се одредбе
чланова од 36 до 44 овог закона.

(5) Градоначелник ће на предлог шефа одјељења надлежног за угоститељство, уз мишљење
шефа  надлежног  за  пољопривреду,  прописати шта  се  сматра  претежно  властитом
производњом,  те  врсту  производа  који  не  морају  бити  из  властите  производње  у  смислу
става 2 овог члана.

3. УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ НА ПЛОВНОМ ОБЈЕКТУ

Члан 46
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(1) Под  условима  утврђеним  овим  законом  и  другим  прописима,  грађанин  може  да  пружи
услуге  прехране,  пића  и  напитака  на  својем  пловном  објекту  за  највише  20  гостију
истовремено.

(2) Услуге  из  става  1  овог  члана  грађанин  не  смије  пружати  у  лукама,  пристаништима  и
сидриштима.

(3) Градоначелник  ће  на  предлог  шефа одјељења  надлежног  за  угоститељство  прописати
минималне  услове,  као  и  начин утврђивања  минималних  услова  које  морају  испуњавати
објекти из става 1 овог члана.

(4) На  пружање  услуга  из  става  1 овог члана  на  одговарајући  начин примјењују  се  одредбе
чланова од 36 до 44 овог закона.

VIII.  НАДЗОР

Члан 47
(1) Инспекцијски надзор над  спровођењем овог  закона и прописа донесених на  основу овог

закона, те појединачних аката, услова и начина рада спроводе тржишна инспекција и друге
инспекције, свака у оквиру своје надлежности, у складу с посебним прописима.   

(2) У спровођењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да прегледа: пословне и друге
просторије и просторе у којима се обавља угоститељска дјелатност, робу, уређаје и опрему
којом  се  обавља  угоститељска  дјелатност,  пословне  књиге,  уговоре  и  другу  пословну
документацију,  као  и исправе  на  основу  којих  се  може утврдити  идентитет  лица  која се
затекну у обављању дјелатности. 

Члан 48
Тржишни  инспектор  ће  донијети  рјешење  којим  ће  забранити  обављање  угоститељске
дјелатности или пружање поједине угоститељске  услуге, ако:          

1. правно  или  физичко  лице  обавља  угоститељску  дјелатност  или  пружа  поједине
угоститељске  услуге,  а  да  није  уписано  у  прописани  регистар,  односно  у  регистар  из
члана 4 става 3 и члана 43 става 1 овог закона, изузев у случају из члана 41 става 2 овог
закона; 

2. правно  или  физичко  лице  обавља  угоститељску  дјелатност   или  пружа  угоститељске
услуге, а да није добило рјешење да објекат у којем пружа те услуге испуњава услове
прописане овим законом и прописима донесеним на основу овог закона, изузев у случају
из члана 24 става 1 овог закона;

3. правно  или  физичко  лице  из  члана  4 става  1 овог  закона  пружа  угоститељску  услугу
лицима  која  нису  њихови  радници,  чланови,  пензионери,  те  чланови  уже  породице
њихових радника и пензионера с пребивалиштем у БиХ.

Члан 49
(1) Тржишни инспектор у спровођењу рјешења из члана 48 овог закона ће запечатити или на

други  погодан  начин  затворити  угоститељски  објекат  у  којем  се  обавља  угоститељска
дјелатност.

(2) Предмет  који  је  употријебљен  приликом  чињења  прекршаја  тржишни  инспектор  може
привремено одузети до коначне одлуке надлежног суда.

(3) Уколико  се  у  објекту  налазе  кварљиве  намирнице,  угоститељ  је  дужан писаним  путем,  у
року  од  24  часа  од  дана  печаћења  пословних  просторија,  затражити  да  се  запечаћене
просторије  привремено  отпечате  и  у  присутности  инспектора  из  њих  изнесу  кварљиве
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намирнице,  након  чега  ће  тржишни  инспектор  поново  запечатити  пословне  просторије  о
чему ће се сачинити записник. 

Члан 50
(1) Ако у угоститељском објекту у којем се пружају услуге, уређаји и опрема не удовољавају

условима  прописаним  овим  законом  и  прописима  доносеним  на  основу  овог  закона,
тржишни  инспектор   наложиће  отклањање  утврђених   недостатака  и  неправилности
одређујући рок у којем се морају отклонити недостаци и неправилности.

(2) Ако недостаци и неправилности из става 1 овог члана не буду отклоњени у одређеном року,
тржишни  инспектор ће забранити обављање угоститељске дјелатности, односно пружање
појединих угоститељских услуга, док се недостаци и неправилности не отклоне.

Члан 51
(1) Ако недостаци и неправилности из члана 50 става 1 овог закона угрожавају здравље или

живот  гостију  или  запослених  лица,  тржишни  инспектор  ће  забранити обављање
угоститељске  дјелатности,  односно  пружање  појединих  угоститељских  услуга,  док  се  ти
недостаци и неправилности не отклоне.

(2) У  случају  из  става  1  овог  члана,  тржишни  инспектор  може  наредбу  изрећи  усмено  и
захтијевати извршење одмах без одлагања, а рјешење ће издати у року од 48 часова.

Члан 52
(1) Ако  тржишни  инспектор  утврди  да  је  опрема  за  камповање  постављена  изван  кампа,

рјешењем ће наредити уклањање  шатора, камп кућица, камп приколица и друге опреме за
камповање. 

(2) Рок за извршење мјере из става 1 овог члана је 24 часа од уручења рјешења.

IX.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53
(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај угоститељ ако:

.1 обавља угоститељску дјелатност  коју према свом предмету пословања нема право да
обавља (члан 7);

.2 приликом оглашавања и рекламирања услуга користи ознаку врсте и категорије која није
утврђена рјешењем надлежног одјељења (члан 11);

.3 објекат не испуњава минималне услове или ако за обављање угоститељске дјелатности
или  пружање  угоститељских  услуга  нису  испуњени  здравствени  услови  за  рад  у
угоститељству у складу с посебним прописима (члан 13);

.4 угоститељски објекат који престане испуњавати услове прописане за одређену врсту  и
категорију објекта и даље послује као та врста и категорија угоститељског објекта (члан
17);

.5 угоститељ започне да обавља  угоститељску  дјелатност у  угоститељском објекту  прије
него што добије рјешење од надлежног одјељења да су испуњени минимални услови,
осим у случају из члана 24 става 1 овог закона (члан 20).
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(2) За  прекршај  из  става  1 овог члана казниће се одговорно лице  у  износу  од 300,00 КМ до
800,00 КМ.

(3) За прекршаје из става 1 овог члана уз изречену новчану казну угоститељу ће се одузети и
имовинска корист добијена прекршајем.

Члан 54
(1) Новчаном казном од 400,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај физичко или правно

лице ако:

1. не  задовољава  услове  из  члана  4  овог  закона   или  ако  пружа  угоститељске  услуге
лицима  која  нису  њени  радници,  чланови,  пензионери  или  чланови  уже  породице
радника и пензионера (члан 4 ставови 1 и 2);

2. пружање услуга у објектима затвореног типа не пријави надлежном одјељењу (члан 4
став 3);

3. објекат у којем пружа угоститељске услуге не испуњава услове прописане овим законом
и другим прописима (члан 4 став 4).

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу  новчаном
казном од 200,00 КМ до 500,00 КМ.

(3) За  прекршај  из  става  1  овог  члана,  изузев  тачке  2, тржишни  инспектор  може  изрећи  и
наплатити правном, односно физичком лицу мандатну казну у износу од 200,00 КМ.

Члан 55
(1) Новчаном казном од 300,00 КМ до 2.000,00 КМ  казниће се за прекршај угоститељ, односно

друго правно лице из члана 3  овог закона, ако:     

1. не утврди нормативе о утрошку намирница, пића и напитака, не пружи услуге у количини
и квалитету  у складу с нормативима или на захтјев норматив не предочи госту (члан 10
став 1 тачка 4);

2. видно  не  истакне цијене  услуга на  начин доступан гостима, или ако  се не  придржава
истакнутих и објављених цијена, или ако код пружања услуга смјештаја у  цјеновницима
не истакне износ боравишне таксе (члан 10 став 1 тачка 5);

3. не  изда госту рачун са спецификацијом услуга и наведеним износом боравишне таксе
или за сваку појединачно остварену  услугу не изда госту блок-регистар благајне (члан
10 став 1 тачка 6);

4. не води књиге гостију у угоститељском објекту за смјешај (члан 10 став 1 тачка 7);

5. не  води  књигу  жалби  на  прописани  начин,  те  ако  не  поштује  рокове  поступка  по
изјављеном приговору госта (члан 10 став 1 тачка 8);

6. у  угоститељском  објекту  не  води  у  складу с  прописима  евиденцију  о  набављеним  и
утрошеним количинама хране, пића и напитака (члан 10 став 1 тачка 9);

7. услужује алкохолна пића госту млађем од 18 година (члан 10 став 2);

8. у угоститељском објекту није одредио одговорно лице (члан 21 ставови 1 и 2);

9. одговорно лице не испуњава прописане услове (члан 22);

10. пружа угоститељску услугу у покретном објекту, под шатором, на клупама и сл., који не
испуњавају минималне услове или пружа угоститељске услуге у покретном објекту, под

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


шатором,  на  клупама  и  сл.  на  простору  који  није  одредило  одјељење  надлежно  за
урбанизам (члан 33 ставови 1, 2 и 4).

(2) За прекршај из става 1 тачака од 1 до 6 овог члана казниће се одговорно лице новчаном
казном од 100,00 КМ до 400,00 КМ.

(3) Уз  изрицање  новчане  казне  може  се  изрећи  и  заштитна  мјера  одузимања  предмета
прекршаја (тачка 6 овог члана). 

(4) За прекршаје из става 1 тачака од 1 до 6 овог члана тржишни инспектор може изрећи и
наплатити угоститељу мандатну казну у износу од 200,00 КМ, а одговорном лицу  у износу
од 50,00 КМ.

Члан 56
(1) Новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се за прекршај угоститељ, ако:

1. видно  не  истакне  на  улазу  у  угоститељски  објекат  ознаку  врсте,  назив   и  категорију
угоститељског објекта (члан 10 став 1 тачка 1); 

2. на улазу у угоститељски објекат видно не истакне радно вријеме и ако се не придржава
истакнутог радног времена (члан 10 став 1 тачка 2);

3. у угоститељском објекту за смјештај не утврди кућни ред и не истакне га на рецепцији,
собама и апартманима (члан 10 став 1 тачка 3);

4. у  угоститељском  објекту  у  којем  се  пружају  услуге  натуристима  уз  назив  врсте  и
категорије објекта  не истакне и ознаку да се у том објекту пружају услуге натуристима
или  такве  услуге  пружа  на  просторима  које  није  одредило  одјељење  надлежно  за
урбанизам (члан 10 ставови 4 и 5);

5. пружа једноставну угоститељску услугу супротно одредбама члана 12 овог закона.

(2) За  прекршаје  из  става  1 овог  члана  казниће  се  и  одговорно  лице  новчаном  казном  од
100,00 КМ до 300,00 КМ.

(3) За  прекршаје  из  става  1  овог  члана  тржишни  инспектор  може  изрећи  и  наплатити
угоститељу мандатну казну у износу од 100,00 КМ, а одговорном лицу мандатну казну у
износу од 50,00 КМ.

Члан 57
(1) Новчаном казном од 250,00 КМ до 2.500,00 КМ  казниће се за прекршај грађанин, ако:

1. изнајмљује  гостима  собе,  апартмане  и  куће  за  одмор с  више  од  10 соба,  односно 20
постеља или организује  камп  за више од 10 смјештајних јединица, односно 30 гостију
истовремено (члан 35 став 1);

2. пружа  услуге  доручка,  полупансиона  или  пансиона  супротно  ставу  2  члана  35  овог
закона;

3. објекат у којем пружа услуге не испуњава минималне услове и услове за категорију (члан
36);

4. не испуњава здравствене услове за рад у угоститељству (члан 37);

5. не утврди нормативе и не пружи услуге по утврђеним нормативима, те на захтјев госта
не предочи норматив (члан 38 став 1 тачка 3);

6. видно не истакне цијене услуга које нуди и износ боравишне таксе и ако се не придржава
истакнутих цијена (члан 38 став 1 тачка 4);
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7. не изда госту рачун у складу с прописом, а код пружања услуге смјештаја не наведе и
износ боравишне таксе (члан 38 став 1 тачка 5);

8. не води књиге гостију (члан 38 став 1 тачка 6);

9. не овјери нормативе и цјеновнике (члан 38 став 1 тачка 7);

10. приликом оглашавања и рекламирања услуга користи ознаку врсте и категорије објекта
која није утврђена рјешењем надлежног органа (члан 38 став 2);                               

11. постане послодавац и користи рад лица која нису чланови његовог домаћинства (члан 39
став 2); 

12. чланови домаћинства који му помажу да пружа услуге не испуњавају здравствене услове
за рад у угоститељству (члан 39 став 3);

13. пружа услуге без добијеног одобрења надлежног органа у складу са одредбама члана
40, осим у случају из члана 41 става 2 овог закона;

14. пружа  услуге  смјештаја,  прехране,  пића  и  напитака   у  сеоском  домаћинству  у
супротности с чланом 45 овог закона;

15. пружа  услуге  прехране,  пића  и  напитака  на  пловном  објекту  за  више  од  20  гостију
истовремено (члан 46 став 1);

16. пружа  услуге  на  пловним  објектима   пружа  у  лукама,  пристаништима  и  сидриштима
(члан 46 став 2).

(2) За прекршаје из става 1 овог члана, изузев тачке 13, тржишни инспектор може изрећи и
наплатити  грађанину мандатну казну у износу од 50,00 КМ.

Члан 58
(1) Новчаном казном од 200,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај грађанин, ако:

1. видно не истакне ознаку врсте и категорије објекта у којем пружа услуге (члан 38 став 1
тачка 1);

2. на улазу у објекат или непосредној близини  не истакне назив услуга које пружа (члан 38
став 1 тачка 2).

(2) За  прекршаје  из  става  1  овог  члана  тржишни  инспектор   може  изрећи  и  наплатити
грађанину мандатну казну у износу од 50,00 КМ.

Члан 59
(1) Новчаном казном од 200,00 КМ до 1.500,00 КМ  казниће се за прекршај лице које кампује

изван кампа (члан 34 став 2).                                                              

(2) За прекршај из става 1 овог члана тржишни инспектор може изрећи и наплатити лицу из
става 1 овог члана мандатну казну у износу од 50,00 КМ.

Члан 60
За  прекршаје  утврђене  члановима 53 и  54 овог  закона  почињене  други  пут  у  року  од  двије
године,  уз  новчану  казну,  изрећи  ће  се  угоститељу  и  заштитна  мјера  забране  обављања
угоститељске дјелатности у трајању од три мјесеца до једне године.
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X.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61

(1) Угоститељи који на дан ступања на снагу овог закона обављају угоститељску дјелатност,
дужни су да имају рјешење из члана 25 става 2 овог закона у року од једне године од дана
ступања на снагу овог закона.

(2) Угоститељи који на дан ступања на снагу овог закона обављају  угоститељску дјелатност
дужни су да ускладе минималне услове с прописима из члана 13 става 3 овог закона у року
од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

(3) Угоститељу  који  не  прибави  рјешење  из  става  1  овог  члана,  односно  не  усклади
минималне  услове  из  става  2  овог  члана,  надлежно  одјељење  донијеће  рјешење  о
престанку обављања угоститељске дјелатности.

Члан 62
(1) Грађани  који  на  дан  ступања  на  снагу  овог  закона  пружају  угоститељске  услуге  у

домаћинству, дужни су да имају рјешење о испуњавању минималних услова и услова за
категорију за објекте у којима пружају услуге  у року од једне године од дана ступања на
снагу прописа из члана 36 става 2 овог закона.

(2)  Грађанину  који  не  усклади  рјешење  из  става  1  овог  члана,  надлежно  одјељење  ће
донијети рјешење о престанку пружања угоститељских услуга.

Члан 63
Угоститељи који на дан ступања на снагу овог закона обављају угоститељску дјелатност дужни
су у сваком угоститељском објекту одредити одговорно лице, у складу са овим законом, у року
од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 64
Прописе  на  основу  овлашћења  из  овог  закона  градоначелник  ће  донијети у  року  од  шест
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 65
Скупштина ће донијети прописе из овог закона у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу
овог закона.

Члан 66
До ступања на снагу прописа из чланова 64 и 65 овог закона, остају на снази прописи ентитета
који су се примјењивали у вријеме доношења овог закона.

Члан 67
Даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе које се односе на угоститељство
Закона о туризму и угоститељству («Службени гласник РС» бр. 32/94) и одредбе које се односе
на угоститељство Закона о туристичкој и угоститељској дјелатности («Службене новине ФБиХ»
бр. 19/96).
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Члан 68
Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Брчко
дистрикта БиХ».

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

          БРЧКО ДИСТРИКТ BRČKO DISTRIKT
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNE I HERCEGOVINE

СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-289/05

Брчко, 31. октобар  2005. године

                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

  Проф. др Милан Томић 
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