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На основу члана III.1 тачка б) који је измијењен амандманима VIII, LXXXIX и CVI, а у 

вези са чланом IV.A.20 (1) и члана III..2 тачка х) Устава Федерације Босне и 

Херцеговине,  Парламент Федерације БиХ доноси: 

 

ЗАКОН 

О УГОСТИТЕЉСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(Предмет закона) 

Овим законом уређују се услови за развој и обављање угоститељства као привредне 

гране, обавезе угоститеља, оснивање и престанак угоститељске радње и остале врсте 

угоститељске дјелатности, врсте и  категоризација угоститељских објеката, 

угоститељске услуге у домаћинству и сеоском домаћинству, регистри у угоститељству 

и друга питања из  области угоститељства. 

 

Члан 2. 

(Појмови који се употребљавају у овом закону) 

 

Појмови који се употребљавају у овом закону имају сљедеће значење: 

 

a) боравишна такса је накнада за кориштење туристичке, комуналне и 

саобраћајне инфраструктуре и супраструктуре на подручју јединице локалне 

самоуправе или у туристичком мјесту коју плаћа домаћи или страни 

држављанин који изван свог мјеста пребивалишта користи услугу ноћења у 

угоститељском објекту за смјештај. 

b) Хасап (HACCP) је систем анализе опасности и контролних тачака у процесу 

производње, дистрибуције и манипулације храном. 

c) Изнајмљивач је физичко лице које пружа угоститељске услуге у властитом 

домаћинству и то услуге смјештаја у соби, апартману и кући за одмор или 

услуге смјештаја у кампу које је добило рјешење о одобрењу за пружање 

угоститељских услуга у домаћинству, 

d) Камповање је смјештај и боравак гостију у одговарајућој опреми за смјештај на 

отвореном простору. 

 

e) Категоризација угоститељских објеката је поступак утврђивања постигнутих 

стандарда у погледу уређења, опреме и услуге у угоститељским објектима за 
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смјештај на основу којег се објекти исте врсте разврставају у различите 

категорије у зависности од нивоа постигнутих стандарда. 

 

f) Кетеринг (catering)  услуга је услуга која подразумијева припремање јела, и/или 

посластица, и/или напитака у угоститељском објекту, по утврђеним 

стандардима, и достављање или достављање и услуживање на другом мјесту. 

 

g) Ноћење с доручком („Bed and breakfast“) је врста угоститељског објекта за 

смјештај у којем се поред смјештаја пружају услуге припремања и услуживања 

доручка. 

 

h) Сеоско домаћинство је породично домаћинство које је добило рјешење о 

одобрењу за пружање угоститељских услуга у којем његови чланови учествују у 

пружању угоститељских услуга, а привређивање чланова сеоског домаћинства 

претежно произлази из програма властите производње. 

 

i) Смјештајна јединица  је опремљена просторија, односно скуп опремљених 

просторија (соба, апартман, хотелски апартман, студио апартман) или посебно 

уређен простор на отвореном (камп мјесто, камп парцела), унутар угоститељског 

објекта за смјештај, који се ставља на располагање кориснику. 

 

j) Стандарди су услови и мјерила у погледу уређења и опремљености објекта, 

квалитета пружања услуга и претежног садржаја услуга и одржавања 

угоститељског објекта. 

 

k) Стандардна плоча је једнообразно димензионирана и садржајно одређена табла 

за означавање категорије или стандарда, те врсте угоститељског објекта. 

 

l) Угоститељ је правно лице, обртник или физичко лице које обавља угоститељску 

дјелатност. 

 

m) Угоститељски објекат је функционално повезан, уређен и опремљен простор 

који испуњава прописане минимално-техничке и санитарно-хигијенске услове за 

пружање угоститељских услуга, односно за обављање угоститељске дјелатности. 
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n) Угоститељски објекти отвореног типа су сви остали угоститељски објекти у 

којима се угоститељске услуге смјештаја, исхране и пића пружају трећим 

лицима, по тржишним цијенама и на комерцијалној основи. 

 

o) Угоститељски објекти за исхрану и пиће су објекти у којима се припремају и 

услужују топла и хладна јела, пића и напици, или се услужују само пића и 

напици. 

 

p) Угоститељски објекти за смјештај су објекти у којима се пружају услуге 

смјештаја, исхране и пића и друге уобичајене услуге у угоститељству или само 

услуге смјештаја. 

 

q) Угоститељски објекти затвореног типа су они у којима се угоститељске 

услуге смјештаја, исхране и пића пружају само лицима запосленим у 

установама, односно члановима или припадницима спортских, омладинских, 

хуманитарних или других организација или запосленима у привредним 

друштвима или  органима локалне самоуправе по нетржишним цијенама, као 

што су: мензе, кантине, одмаралишта. 

 

Члан 3. 

(Угоститељска дјелатност – појам и финансирање) 

 

(1) Угоститељска дјелатност у смислу овога закона је припремање и услуживање хране, 

припремање и услуживање пића и напитака и пружање услуга смјештаја. 

 

(2) Угоститељска дјелатност је и припремање јела, пића и напитака за потрошњу на 

другом мјесту са или без услуживања (у пријевозном средству, на приредбама и 

слично) и опскрба тим јелима, пићима и напитцима (цатеринг). 

 

(3) Угоститељска дјелатност се може обављати као основна и споредна дјелатност 

правних лица и обртника који су испунили услове у складу са овим законом. 

 

(4) Угоститељска дјелатност се може обављати од стране физичких лица као 

изнајмљивача у властитом домаћинству или у сеоском породичном домаћинству који 

су испунили услове у складу са овим законом. 
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(5) У циљу усмјеравања и подстицања развоја угоститељства, могу се планирати 

средства за финансирање пројеката из области угоститељства у складу с прописима 

којима се регулисане области  државне помоћи и подстицаја у области туризма. 

 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 4. 

(Правна и физичка лица која могу обављати угоститељску дјелатност) 

 

(1) Угоститељску дјелатност могу обављати правна лица, обртници и физичка лица који 

испуњавају услове прописане за обављање те дјелатности  (у даљњем тексту: 

угоститељ). 

 

(2) Угоститељску дјелатност, као споредну, под условима прописаним овим законом 

могу обављати и: 

а) јавне установе које управљају заштићеним подручјима, 

б) здравствене установе – специјалне болнице и љечилишта, 

ц) угоститељске образовне установе, ученички и студентски центри, у својим 

пословним просторијама и просторима и у објектима за омладински туризам, 

д) планинарска, ловачка и рибарска удружења, у својим клупским просторијама и 

просторима, за своје чланове и друге регистриране планинаре, ловце односно 

риболовце, 

е) удружења припадника националних мањина у својим просторијама и просторима за 

потребе својих чланова и других припадника те националне мањине у сврху одржавања 

културних и других догађања ради очувања, промицања и исказивања националног и 

културног идентитета националне мањине, 

ф) установе које обављају позоришну дјелатност у својим пословним просторијама и 

просторима, у сврху припреме и услуживања напитака, пића и слично, за потребе 

својих посјетилаца, 

г) аматерска спортска удружења за своје потребе у својим  просторијама односно 

просторима, 

х) остала удружења за своје потребе, у својим просторијама, односно просторима, 

и) музеји и галерије које обављају музејску дјелатност, у својим  просторијама и 

просторима, за посјетиоце музеја, односно галерије. 
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(3) Ако удружења и други организациони облици из става (2) овог члана услужују своје 

чланове или трећа лица храном, пићима или напитцима, обавезни су да се  региструју и 

за обављање угоститељске дјелатности и морају испунити све прописане услове као 

угоститељи и имати инсталиран фискални уређај у објекту. 

 

(4) Под условима прописаним овим законом и прописима донесеним на основу овога 

закона, одређене угоститељске услуге могу пружати физичка лица, изнајмљивачи и 

чланови сеоских домаћинстава. 

 

(5) Угоститељску дјелатност у угоститељским објектима за смјештај врсте хотел, 

апартхотел и туристичко насеље, обављају угоститељи регистровани као правна лица 

или обртници. 

 

(6) Правно лице и обртник, са пословним сједиштем и регистрованом угоститељском 

дјелатношћу у другој држави уговорници Еуропскога простора може у Федерацији 

Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Федерације БИХ)  обављати угоститељску 

дјелатност у складу с правима о слободи пословне дјелатности и слободи 

прекограничног пружања услуга, ако испуњава услове за обављање угоститељске 

дјелатности прописане овим Законом. 

 

Члан 5. 

(Остали даваоци угоститељских услуга) 

 

(1) Правна лица и обртници могу организирати услуге смјештаја и прехране за своје 

запосленике и своје пензионере, те чланове уже породице својих запосленика и 

пензионера, 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 рођена у браку или изван брака, пасторчади усвојеници, те родитељи и 

усвојитељи. 

 

(3) Правна лица и обртници дужни су за пружање угоститељских услуга из става (1) 

овог члана добити рјешење  органа управе надлежног за послове угоститељства према 

мјесту сједишта објекта о испуњавању услова прописаних овим законом и другим 

прописима. 

 

(4) Федерални министар околиша и туризма (у даљњем тексту: Министар) ће прописати 

минималне техничке и друге услове за пружање услуга из става (1) овог члана. 
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(5) Орган управе надлежан за послове угоститељства рјешењем утврђује испуњавање 

услова из прописа донесеног на темељу става (4) овог члана. 

 

Члан 6. 

(Пружање  угоститељских услуга на које се не примјењују одредбе овог Закона) 

(1) Не сматра се угоститељском дјелатношћу и на исте се не примјењују одредбе овог 

закона: 

а) пружање услуга исхране и смјештаја у објектима установа социјалне помоћи, 

здравства, одгоја и образовања, ако те услуге пружају упосленици наведених установа 

упосленицима или корисницима својих установа, или упосленицима или корисницима 

неке друге од наведених установа, 

б) пружање услуга исхране и смјештаја припадника оружаних снага, кад их припадници 

оружаних снага организују за себе и пружају у својим објектима, 

ц) пружање услуга исхране и смјештаја полиције, кад их припадници полиције 

организују за себе и пружају у својим објектима, 

д) пружање услуга исхране (»топлог оброка«), напитака и безалкохолних пића, без 

намјере стицања добити или других привредних користи, које за потребе својих 

упосленика организују правна и физичка лица  те федерални органи и организације и 

други органи управе и организације у својим пословним просторијама и просторима у 

току радног времена, 

е) организирање исхране и смјештаја те припремање и услуживање јела, пића и 

напитака у објектима и камповима у којима се организирано проводи збрињавање 

евакуираних грађана, које у случају велике несреће и катастрофе организирају и 

проводе оперативне снаге система цивилне заштите. 

 

(2) Ако се радње припремања и услуживања јела, пића и напитака те пружања услуга 

смјештаја, врши у условима и на начин који упућују на обављање угоститељске 

дјелатности, а лице која их обавља не може доказати законитост свога пословања, 

сматра се обављањем нерегистроване угоститељске дјелатности, осим у случајевима 

побројаних у ставу (1) овог члана. 

 

Члан 7. 

(Простор у којем се обавља угоститељска дјелатност) 

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

који чине грађевинску цјелину или који су функционално повезани, односно који у 

оквиру шире грађевинске цјелине имају потребну функционалност. 
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(2) Угоститељски објекат мора испуњавати услове у погледу изградње, уређаја, опреме, 

заштите на раду, заштите од пожара, заштите од буке, санитарно-хигијенске и остале 

прописане услове за пружање појединих врста угоститељских услуга. 

(3) 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 услови прописани овим законом, прописима донесеним на темељу овог 

закона и другим прописима. 

(4) У угоститељским објектима, угоститељи могу обављати дјелатност трговине на 

мало духаном и прерађевинама од духана, трговине на мало штампом, сувенирима, 

домаћим производима и производима из програма властите производње и домаће 

радиности ако  испуњавају услове одређене посебним прописима. 

(5) Угоститељски објекат у којем је обезбијеђено несметано кретање за особе са 

умањеним тјелесним способностима, поред услова прописаних овим законом, мора 

испуњавати и услове регулисане прописима из области просторних стандарда, 

урбанистичко-техничких услова и норматива за спречавање стварања архитектонско-

урбанистичких препрека за особе са умањеним тјелесним способностима. 

(6) Изузетно од ставова (1), (2) и (3) овог члана, ако је угоститељски објекат смјештен у 

објекту који је проглашен као културно-хисторијски споменик или као непокретно 

културно добро, може одступити од опћих и посебних минималних услова из овог 

закона ако би се њима нарушиле аутентичне вриједности споменика или добра, уз 

претходно прибављену сагласност органа надлежног за заштиту културно-хисторијских 

добара, у складу са посебним законом. 

(7) Приређивање игара на срећу у угоститељским објектима обавља се у складу са 

посебним прописима из области игара на срећу. 

(8) За обављање угоститељске дјелатност, на јавним површинама или љетним и 

зимским баштама, угоститељи су обавезни испунити услове у погледу изградње и 

уређења таквих простора. 

(9) Надлежни орган јединице локалне самоуправе одлуком прописује услове у погледу 

изградње, изгледа и уређења јавних површина, љетних и зимских башти у којима се 

обавља угоститељска дјелатност, ради очувања урбанистичког, естетског и 

амбијенталног изгледа простора. 

 

Члан 8. 

(Испуњавање услова за рад угоститељског објекта) 

 

(1) За почетак рада угоститељског објекта мора да буде обезбијеђен пословни простор, 

уређаји, опрема и испуњени стандарди  те услови у погледу запослених лица у складу 

са овим Законом и посебним прописима. 
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(2)Угоститељ може започети пружати услуге када органу управе надлежном за послове 

угоститељства поднесе захтјев за обављање угоститељске дјелатности са потребном 

документацијом и приложи овјерену писану изјаву којом гарантује да су испуњени 

услови прописани овим Законом, прописима донијетим на основу овог Закона и 

посебним прописима. 

 

(3) Угоститељ је дужан да уз захтјев за издавање рјешења за обављање угоститељске 

дјелатности приложи овјерену писану изјаву да су испуњени прописани услови у 

погледу простора, уређаја, опреме и запослених лица, као и  копију рјешења о упису у 

регистар код надлежног суда за правно лице. 

 

(4) Надлежни орган из ставе (2) овог члана дужан је да у року од 15 дана од дана 

пријема одлучи о захтјеву. 

 

(5) Надлежни орган је дужан да без одлагања и хитно, у року од најкасније 3 радна 

дана, достави примјерак запримљене изјаве надлежној инспекцији и обавијести их о 

обавези провјере испуњености минималних услова за обављање дјелатности. 

 

(6) Ако надлежни инспектори  након прегледа и контроле испуњавања услова из овог 

члана закона, утврде да постоје недостаци, наложит ће контролисаном угоститељу 

отклањање недостатака и  одредити рок у којем се то треба учинити. 

 

(7) Ако недостаци из става (6) овог члана не буду отклоњени ни у накнадном року,  

након обављене контроле извршења управне мјере из претходног става, тада надлежни 

инспектор обавезно изриче мјеру забране обављања дјелатности до испуњавања услова  

и  покреће прекршајни поступак за почињени  прекршај. 

 

(8) Сваки угоститељ мора за обављање угоститељске дјелатности имати фискални 

уређај, осим изнајмљивача у властитом домаћинству и сеоског домаћинства које пружа 

услуге смјештаја. 

 

(9) За угоститељске објекте у којима се пружају услуге кориштења наргиле мора се 

прије отпочињања обављања дјелатности од надлежних органа прибавити санитарна 

сагласност и сагласност за заштиту од пожара. 

(10) Министар правилником прописује садржај изјаве из става (3) овог члана, 

минимално-техничке услове у погледу простора, уређаја и опреме угоститељских 

објеката, врсте и подврсте угоститељских објеката, као и  угоститељске услуге које се 

пружају и могу пружати у појединој врсти угоститељског објекта. 
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Члан 9. 

(Одговорност угоститеља за штету због давања нетачне изјаве) 

 

(1) Угоститељ регистрован као правно лице, има неограничену одговорност, а власник, 

односно сувласници, неограничену солидарну одговорност за  штету проузроковану 

трећим лицима која је изазвана давањем нетачне изјаве о испуњавању услова из члана 

8. став (3) овог закона. 

 

(2) Угоститељ регистрован као обртник има неограничену одговорност за штету 

проузроковану трећим лицима која је изазвана давањем нетачне изјаве о испуњавању 

услова из члана 8. став (3) овог закона. 

 

(3) Угоститељи који имају закључен уговор о ортаклуку солидарно су одговорни за 

штету проузроковану трећим лицима која је изазвана давањем нетачне изјаве о 

испуњавању услова из члана 8. став (3) овог закона. 

 

Члан 10. 

(Рјешење о испуњавању минималних услова и категоризацији) 

(1) Надлежни орган и Федерално министарство околиша и туризма (у даљњем тексту: 

Министарство)  именује комисију која проводи поступак и утврђује испуњеност 

минималних  услова за врсту угоститељских објеката за које се  врши категоризација и 

истовремено проводи категоризацију. 

(2) Испуњавање услова и категоризацију из става (1) овога члана, надлежни орган и 

Министарство утврђује рјешењем у року од  15 дана од дана пријема уредног и 

потпуног захтјева. 

(3) Трошкове поступка из става (1) овога члана сноси угоститељ. 

(4) Против рјешења из става (2) овога члана може се изјавити жалба надлежном 

кантоналном министарству у року од 15 дана од дана достављања рјешења, а против 

рјешења Министарства покренути управни спор у року од 30 дана од дана достављања 

рјешења 
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Члан 11. 

(Услови у погледу кадра) 

 

(1) Угоститељи регистровани као правна лица и обртници који обављају дјелатност у 

угоститељским објектим а за смјештај врсте: хотел, апартхотел, мотел, туристичко 

насеље, пансион и камп, морају да имају руководиоца објекта (пословођу) који је 

запослен код угоститеља. 

(2) Руководилац објекта у угоститељском објекту врсте: хотел, апартхотел или 

туристичко насеље, мора да има ВИИ степен стручне спреме или завршен први 

студијски циклус високог образовања у трајању од најмање три године у области 

друштвених наука, угоститељског, туристичког или економског смјера, знање једног 

страног језика и најмање три године радног искуства у угоститељству. 

(3) Руководилац објекта у угоститељском објекту врсте мотел, камп и пансион мора да 

има најмање средњу стручну спрему, угоститељског, туристичког или економског 

смјера, знање једног страног језика и годину дана радног искуства у угоститељству. 

(4) Лице које у угоститељским објектима непосредно услужује госте (конобар и 

рецепционар) мора да има најмање средњу стручну спрему угоститељског смјера, 

односно најмање средњу стручну спрему и положен стручни испит за конобара, 

односно рецепционара. 

(5) Ако угоститељ послује као обртник и лично води пословање угоститељског објекта 

из ставова (2) и (3) овог  члана мора да испуњава услове прописане за руководиоца 

угоститељског објекта. 

(6) Министар правилником прописује начин и програм полагања стручног испита из 

става (4) овог члана. 

Члан 12. 

(Пословне јединице) 

 

(1) Ако угоститељ обавља угоститељску дјелатност у форми правног лица, а дјелатност 

обавља у више објеката, дужан је да за обављање послова из оквира дјелатности у 

сваком објекту образује пословну јединицу (подружницу) и прибави рјешење за 

обављање угоститељске дјелатности. 

(2) Ако је угоститељ обртник, а угоститељску дјелатност обавља у више посебних 

простора, дужан је да дјелатност у тим посебним просторима обавља на начин и под 

условима прописаним законом којим се уређује начин обављања обртничке 

дјелатности. 
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Члан 13. 

(Период пословања угоститеља) 

 

(1) Угоститељ послује током цијеле године или сезонски. 

(2) Угоститељ може пословати и повремено (за вријеме манифестација, сајмова, 

пригодних приредби и сл.). 

 

Члан 14. 

(Одређивање радног времена угоститељских објеката) 

 

(1) Влада Федерације БиХ утврђује критерије за одређивање радног времена 

угоститељских објеката. 

(2) На основу критерија из става (1) овог члана, надлежни орган одлуком одређује 

минимално радно вријеме угоститељских објеката, уз могућност његовог продужења од 

стране јединица локалне самоуправе када за то постоје објективни разлози оправадни 

јавним инетресом. 

 

III ОБАВЕЗЕ УГОСТИТЕЉА 

 

Члан 15. 

(Обавезе угоститеља) 

 

(1) У обављању угоститељске дјелатности, угоститељ је обавезан да: 

 

а) на улазу у угоститељски објекат видно истакне фирму са ознаком врсте 

угоститељског објекта, 

б) на улазу у угоститељски објекат видно истакне обавијест о радном времену и истог 

се придржава у  пословању, 

ц) у угоститељском објекту одржава просторије и опрему и ниво услуга сагласно 

прописаним условима и стандардима, 

д) истакне цијене хране, пића и напитака на уобичајеним цјеновницима који морају 

бити доступни корисницима услуга у свако вријеме, 

е) се придржава истакнутих, односно објављених цијена, 

ф) за сваку пружену услугу изда одговарајући рачун, 

г) утврди нормативе о утрошку намирница и пића за поједине услуге исхране и пића 

које је на захтјев, дужан предочити госту, 
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х)у сваком угоститељском објекту држи, те тачно и ажурно води пословну књигу са 

пратећим евиденцијама о набавци робе и репро-материјала који се користе у сврху 

пружања угоститељских услуга, са посебним доказима о поријеклу робе, 

и) у сваком угоститељском објекту држи и воид књигу утисака на прописан начин уз 

обавезу да у року од пет дана један примјерак приговора корисника услуга достави 

надлежном тржишно-туристичко-угоститељском инспектору, 

ј) врши услуживање пића искључиво у стакленој амбалажи, чиме се искључује 

могућност кориштења ПЕТ амбалаже (пластична амбалажа), осим угоститеља који 

послују у оквиру спортско-рекреативних центара (базени, спортски терени), као и 

уколико се пружају угоститељске услуге за вријеме организације сајмова, вашара, 

културних, спортских и других јавних манифестација, 

к) видно истакне упозорење о забрани продаје, употребе и послуживања наргила 

лицима млађим од 18 година, те натпис „наргила је штетна по здравље“, 

л) у пропагандним публикацијама угоститељског објекта за смјештај и у средствима 

јавног оглашавања обавезно назначи врсту и подврсту и категорију објекта која му је 

одређена, 

м) осигура госте од посљедица несрећног случаја, 

н) на улазу у угоститељски објекат видно истакне стандардну плочу са ознаком 

категорије угоститељског објекта одређену од стране Министарства, односно 

надлежног органа као и стандардну плочу са ознаком подврсте хотела коју је одредило 

Министарство, 

о) у сваком угоститељском објекту држи и води књигу гостију, дневно и ажурно, 

п) видно истакне цијене услуга смјештаја и придржава се истакнутих цијена, 

р) утврди кућни ред у угоститељском објекту за смјештај, а извод из кућног реда  на 

видном мјесту обавезно истакне у свим смјештајним јединицама, 

с) ако угоститељ организује услуге превоза за своје госте обавезан је закључити уговор 

са превозником. 

(2) Књига гостију и књига утисака и жалбе које се воде у облику увезане књиге, морају 

се прије отпочињања кориштења, овјерити на унутрашњој насловној страници, печатом 

и потписом одговорног лица у надлежном органу, према сједишту угоститеља. 

(3) Ако се у угоститељском објекту услужују коктели, за њихову припрему могу се 

користити пића која нису пакована у стакленој амбалажи. 

(4) У пословању са храном у свим фазама припремања јела, производње и услуживања 

хране, угоститељи који имају кухињу као посебан минимално-технички услов за 

обављање угоститељске дјелатности обавезни су обезбиједити системско провођење 

опћих и специфичних услова хигијене хране, у складу са прописима из области 

здравствене исправности хране. 
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(5) Угоститељи су дужни да успоставе и проведу редовне контроле хигијенских услова 

припремања хране у сваком угоститељском објекту из става (1) овог члана, провођењем 

превентивног поступка самоконтроле, у складу са Принципима система анализе 

опасности и критичних контролних тачака (хасап стандард). 

(6) Угоститељ не може за пружање угоститељских услуга користити робу за коју не 

посједује документацију о набавци, за коју није сачињена калкулација цијена и која 

није евидентирана у пословну књигу. 

(7) Приликом обављања угоститељске дјелатности, угоститељ је дужан да у оквиру 

угоститељског објекта утврђује и наплаћује исте цијене за пружене услуге домаћим и 

страним  држављанима. 

(8) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођења пословне књиге у 

угоститељским објектима, као и облик, садржај и начин вођења књиге  гостију и књига 

утисака и жалбе у угоститељским објектима. 

Члан 16. 

(Оглашавање и рекламирање услуга) 

 

Приликом оглашавања и рекламирања услуга и истицања порука у комерцијалном 

пословању, угоститељ не смије користити ознаку прописане врсте и категорије 

угоститељског објекта посебног стандарда, односно ознаке квалитета која није 

утврђена рјешењем надлежног органа, односно Министарства. 

Члан 17. 

(Забрана служења алкохолних пића малољетним лицима) 

(1) У угоститељским објектима забрањено је вршити продају и послуживање 

алкохолних пића лицима млађим од 18 година. 

(2) У угоститељском објекту у којем се послужују алкохолна пића, мора на видном 

мјесту бити истакнута ознака о забрани послуживања, односно конзумирања 

алкохолних пића особама млађим од 18 година. 

(3) Влада Федерације БИХ на приједлог Министарства, уредбом прописује начин 

извршења мјере из става (1) овог члана. 

IV ОСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДА УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ 

 

Члан 18. 

(Одобрење за оснивање угоститељске радње) 

Обртник, у смислу одредаба овога Закона, може добити одобрење за оснивање 

угоститељске радње за највише три угоститељске радње на територији Федерације 

Босне и Херцеговине. 
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Члан 19. 

(Захтјев за обављање дјелатности угоститељске радње) 

(1) Угоститељ може започети пружати услуге у угоститељској радњи када органу 

управе надлежном за послове угоститељства поднесе потпун захтјев за обављање 

угоститељске дјелатности са потребном документацијом и приложи овјерену писану 

изјаву којом гарантује да су испуњени услови прописани овим Законом и прописима 

донијетим на основу овог Закона и посебним прописима. 

(2) Уз захтјев за издавање рјешења за обављање угоститељске дјелатности у 

угоститељској радњи обавезно се прилаже и овјерена писана изјава да су испуњени 

прописани услови у погледу простора, уређаја, опреме и запослених лица, као и друга 

потребна документација. 

Члан 20. 

(Услови за издавање рјешења за оснивање угоститељске радње) 

 

(1) Надлежни орган издат ће рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње 

лицу које испуњава сљедеће услове: 

а) да је држављанин Босне и Херцеговине, 

б) да посједује најмање ИИИ степен стручне спреме, 

ц) да удовољава прописаним здравственим условима,  

д) да правомоћном судском пресудом, рјешењем о прекршају или управним актом није 

изречена заштитна мјера забране обављања угоститељске дјелатности, 

е) да има пословни простор за који има доказ о праву власништва или уговор о закупу и 

да тај простор испуњава прописане минималне услове. 

 

(2) Рјешење из става (1) овог члана може се издати и лицу које не  испуњава услов из 

става (1) тачка б) овог члана, ако запосли лице које испуњава тај услов. 

(3) Страни држављанин може обављати угоститељску дјелатност у угоститељској 

радњи под условом да испуњава услове из става (1), тачке б), ц), д) и е) овог члана и да 

има радну дозволу. 

(4) Надлежни орган води регистар о броју и врсти угоститељских радњи, односно о 

издатим рјешењима, а податке о истим је обавезан је достављати полугодишње у 

Министарство ради уврштавања у Опћи електронски регистар угоститељства. 

(5) Министар правилником прописује облик и садржај и начин достављања података 

који се уносе у Опћи електронски регистар угоститељства. 

 

Члан  21. 

(Рјешење о оснивању угоститељске радње) 

(1) Надлежни орган у року од 15 дана од дана подношења потпуног захтјева издаје 

рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње, ако су испуњени услови из 

члана 20. овог Закона, у противном рјешењем ће одбити захтјев. 
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(2) Против рјешења из става (1) овог члана може се изјавити жалба надлежном 

кантоналном министарству, у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 

Члан 22. 

(Садржај рјешења о оснивању угоститељске радње) 

Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње садржи: 

а) име и презимеи адресу пребивалишта подносиоца захтјева, 

б) назив угоститељске радње, 

ц) мјесто, улицу и број објекта у којем се пружа услуга, 

д) врсту услуге која се пружа, 

е) површину објекта односно простора у којем се обавља угоститељска дјелатност, 

ф) назнаку о пружању услуга током цијеле године или сезонски. 

 

Члан 23. 

(Регистар угоститељских радњи) 

(1) Надлежни орган води Регистар угоститељских радњи (у даљњем тексту: Регистар). 

(2) Облик, садржај и начин вођења Регистра угоститељских радњи прописује 

Министар. 

(3) Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње по правомоћности 

уписује се у Регистар. 

(4) Од дана уписа у Регистар, угоститељу почињу тећи права и обавезе у складу са овим 

Законом и другим прописима. 

(5) Угоститељ је дужан отпочети с обављањем угоститељске дјелатности у року од 

шест мјесеци од дана уписа у Регистар. 

(6) Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње може се пренијети на 

друго лице продајом, поклоном и насљедством уз обавезу испуњавања услова из члана 

20. овог Закона. 

Члан 24. 

(Обавјештење о упису у Регистар) 

Копију рјешења о  упису субјекта у Регистар надлежни орган доставља надлежној 

организацијској јединици Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине , надлежној 

тржишно- туристичко-угоститељској инспекцији и другим тијелима која врше надзор 

или воде службену евиденцију у области угоститељства. 

 

Члан 25. 

(Престанак рада угоститељске радње) 

 

(1) Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње престаје важити одјавом 

или по сили закона. 

(2) Угоститељ је дужан одјавити обављање угоститељске дјелатности писаним путем 

надлежном органу прије престанка рада. 
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(3) Престанак обављања угоститељске дјелатности одјавом утврђује се даном 

наведеним у одјави, с тим да се обављање угоститељске дјелатности не може одјавити 

унатраг. 

(4) Ако у одјави није назначен датум престанка обављања угоститељске дјелатности, 

престанак се утврђује даном подношења захтјева за одјаву. 

 

Члан 26. 

(Престанак важења рјешења о оснивању угоститељске радње) 

Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске радње престаје важити по сили 

закона: 

а) ако угоститељ не започне обављати угоститељску дјелатност у року од шест мјесеци 

од дана уписа у Регистар, 

б) ако је правомоћним актом угоститељу изречена заштитна мјера забране обављања 

угоститељске дјелатности за вријеме док та мјера траје, 

ц) ако је инспекцијским надзором утврђено да нису испуњени услови прописани овим 

законом, прописима донесеним на темељу овога закона и другим прописима, а 

утврђени недостаци нису отклоњени у остављеном року. 

Престанак важења по сили закона утврђује орган који је донио рјешење о оснивању 

угоститељске радње.  

 

Члан 27. 

(Наставак обављања дјелатности угоститељске радње) 

У случају смрти угоститеља власника угоститељске радње чланови заједничког 

домаћинства могу наставити обављати дјелатност, путем упосленог дјелатника, ако 

исти испуњава услове из члана 20. овог Закона, у трајању до шест мјесеци. 

Члан 28. 

(Брисање угоститељске радње из Регистра) 

(1) О престанку важења рјешења о одобрењу оснивања угоститељске радње, надлежни 

орган доноси рјешење. 

(2) По правомоћности рјешења угоститељска радња се брише из Регистра. 

(3) О брисању из Регистра надлежни орган обавјештава надлежну организацијску 

јединицу Порезне управе,  туристичко-угоститељску инспекцију и друга тијела која 

врше надзор или воде службену евиденцију у области угоститељства, достављањем 

правомоћног рјешења. 
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V. РАЗВРСТАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 29. 

(Угоститељски објекти према врсти услуга) 

 

(1) Према врсти угоститељских услуга које се пружају, угоститељски објекти могу 

бити: 

 

a) угоститељски објекти за смјештај у којима се корисницима услуга пружају 

услуге смјештаја, исхране и пића или само услуге смјештаја у објектима, као 

што су: хотел, мотел, хостел, туристичко насеље, апартманско насеље, камп, 

пансион, преноћиште, одмаралиште, кућа за одмор, апартман, соба, сеоско 

домаћинство, планинска кућа, ловачка вила, ловачка кућа, ловачка колиба и 

други објекти за пружање услуга смештаја независно од назива под којим 

послују, као што су: коначиште, хан, конак, етнокућа, вила, кампинг одмориште 

и слично. 

b) угоститељски објекти за исхрану и пиће у којима се корисницима услуга 

припремају и услужују топла и хладна јела, пића и напици или само пића и 

напици у објектима, као што су: ресторани, кафане, кафеи, кафе-барови, ноћни 

клубови, дискотеке, посластичарнице, објекти брзе хране, кантине, мензе и 

други објекти за пружање услуга исхране и пића, 

c) кетеринг (цатеринг) објекти у којима се припрема храна, пиће и напици, по 

утврђеним стандардима ради услуживања и потрошње на другом мјесту. 

 

Члан 30. 

(Хотел) 

(1) Хотел је угоститељски објекат за смјештај у којем се пружају услуге смјештаја, 

исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству, минималног капацитета 

десет смјештајних јединица. 

(2) Хотел може имати одвојене дијелове који нису спојени топлом везом са основним 

објектом у којем се пружају услуге смјештаја, а услуге исхране и пића и друге услуге 

пружају се у основном објекту. 

(3) Апарт хотел је подврста хотела минималног капацитета седам смјештајних јединица 

од којих најмање 80% чине смјештајне јединице врсте апартман. 

(4) Гарни хотел је подврста хотела минималног капацитета седам смјештајних јединица 

у којем се пружају услуге ноћења и доручка који се може припремати у гарни хотелу 

или прибављати кетерингом. 
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(5) Хотел баштина је угоститељски објект смјештен у старим, изворним хисторијским 

просторима, уређен и опремљен на традиционалан начин који има најмање пет 

смјештајних јединица које могу бити собе и хотелски апартмани. 

(6) Хотел је угоститељски објекат који се категорише. 

Члан 31. 

(Мотел) 

(1) Мотел је угоститељски објекат за смјештај у којем се пружају услуге смјештаја, 

исхране и пића, у правилу смјештен уз саобраћајницу изван насељеног мјеста, 

намијењен краћем задржавању гостију, минималног капацитета пет смјештајних 

јединица. 

(2) Мотел је функционална цјелина коју чини грађевински објекат односно дио 

грађевинског објекта. 

(3) Мотел може имати одвојене дијелове који нису спојени топлом везом са основним 

објектом у којем се пружају услуге смјештаја, а услуге исхране и пића и друге услуге 

пружају се у основном објекту. 

(4) Мотел је угоститељски објекат који се категорише. 

 

Члан 32. 

(Хостел) 

(1) Хостел је угоститељски објекат за пружање услуге смјештаја у којем се по правилу 

обезбјеђује лежај у вишекреветним собама (заједничко кориштење собе), у којем мора 

бити обезбијеђено чување ствари гостију и у којем се могу пружати услуге исхране и 

пића гостима. 

(2) Ако се хостел налази у објекту колективног становања у којем има још станара онда 

је услов за одобрење обављања ове врсте дјелатности а због кориштења 

инфраструктуре зграде, (степениште, лифтови, вода и сл.) постојање писаног и 

овјереног  одобрење сваког  станара, поред осталих прописаних услова. 

(3) Угоститељски објекти као што су хостел, преноћишта, коначиште, конак, хан, и 

слично се  категоришу. 

(4) Евиденција о хостелима се води у надлежном органу у опћини који је дужан 

полугодишње просљеђивати податке у Опћи електроснки регистар угоститељства ради 

евиденције. 

(5) Министар ће посебним Правилником  прописати  услове потребне за отварање 

хостела, попут посебних водомјера, паркинга, смјештајних капацитета и друго. 
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Члан 33. 

(Угоститељски објект- ресторан) 

(1) Ресторан је просторно-функционална цјелина у којем се на основу техничко-

технолошких и организационо-кадровских карактеристика  обезбјеђује пружање 

угоститељских услуга хране, пића и напитака. 

(2) Министарство, на захтјев угоститеља утврђује квалитет услуга и стандарде у 

угоститељским објектима за исхрану и пиће врсте" ресторани" . 

(3) Министар рјешењем именује Комисију за утврђивање квалитета услуга и стандарда 

(у даљњем тексту: Комисија) у угоститељским објектима за исхрану и пиће врсте 

"ресторани" која проводи поступак утврђивања квалитета и стандарда угоститељских 

услуга у ресторанима. 

(4) Министар, на приједлог Комисије доноси рјешење којим се утврђује квалитет 

услуга и стандарда у ресторанима. 

(5) Рјешење из става (4) овог члана подлијеже ревизији након истека рока од четири 

године од дана достављања истог. 

(6) Министарство по службеној дужности води рачуна о истеку рока из става (5) овог 

члана. 

(7) Ако се у поступку ревизије утврди да ресторан поновно испуњава квалитет услуга и 

стандарда који су одређени рјешењем, угоститељ није обавезан да поднесе нови захтјев, 

већ му се рјешењем потврђује постојећи ниво квалитета услуга и стандарда у 

ресторану. 

(8) Ако се у поступку ревизије утврди да ресторан одступа од прописаних квалитета 

услуга и стандарда, рјешењем се утврђује престанак раније издатог рјешења о 

утврђивању квалитета услуга и стандарда. 

(9) У случају из става (8) овог члана угоститељ је обавезан да уклони стандардну плочу 

која му је утврђена ранијим рјешењем. 

(10) Рјешење из ставова (4) и (8) овог члана је коначно и против истог није дозвољена 

жалба, али се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом. 

(11) Министарство води евиденцију угоститељских објеката из става (1) овог члана и 

угоститељу издаје стандардну плочу за означавање квалитета услуга и стандарда 

угоститељских услуга у ресторану. 

(12) Министар правилником прописује поступак утврђивања квалитета услуга и 

стандарда ресторана и одређује критерије, односно елементе за процјену квалитета 

услуга и стандарда у ресторанима. 

Члан 34. 

(Кетеринг-цатеринг) 

 

(1) У зависности од врсте објекта и нивоа услуге, кетеринг услуга може бити: 
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а) професионална кетеринг услуга – кетеринг услуга коју пружају угоститељски 

објекти врсте ‘кетеринг објекат’ и угоститељски објекат врсте ‘ресторан’ који пружа 

кетеринг услуге и 

б) повремена кетеринг услуга – кетеринг услуга коју пружају угоститељски објекти 

врсте: гостионица,  ћевабџиница/роштиљница, ашчиница, пицерија,  посластичарница и 

слично. 

(2) Угоститељски објекти из става 1. тачка а) овог члана могу се бавити пружањем 

кетеринг услуга на основу уговора са наручиоцем услуга, на дужи период и то за 

потребе исхране радника, дјеце у продуженом боравку, путника у превозним 

средствима и слично, те пружањем појединачних кетеринг услуга за потребе 

организованих скупова као што су: свадбе, пријеми, банкети, рођендани и слични 

скупови. 

(3) Угоститељски објекти из става 1. тачка б) овог члана могу се повремено бавити 

пружањем појединачних кетеринг услуга за потребе организације мањих пословних 

пријема, рођендана и сличних пригодних догађаја, те припремати, искључиво из свог 

асортимана, једноставна топла и хладна јела, и/или посластице, и/или напитака и 

достављати их или достављати и услуживати их на другом мјесту, уколико испуњавају 

услове прописане посебним прописима из области угоститељства. 

Члан 35. 

(Повремене угоститељске услуге) 

 

(1) Поједине угоститељске услуге могу се повремено пружати изван угоститељског 

објекта на сајмовима, фестивалима, вашарима, пригодним прославама, на другим 

јавним манифестацијама или на просторима намјенски уређеним за пружање 

угоститељских услуга, у складу са одредбама овог закона и посебним прописима 

којима се обезбјеђује хигијенска исправност животних намирница и заштита животне 

средине. 

(2) Угоститељ регистрован као правно лице и обртник може пружати угоститељске 

услуге из става (1) овог члана по претходно прибављеном рјешењу надлежног органа, 

којим се одобрава пружање угоститељских услуга изван угоститељског објекта. 

(3) Угоститељске услуге изван угоститељског објекта могу се обављати на одређени 

временски период у зависности од трајања манифестација из става (1) овог члана, 

односно за вријеме трајања сезоне. 

(4) Надлежни орган рјешењем одобрава врсту услуге и одређује простор, мјесто и 

вријеме пружања угоститељских услуга из става (1) овог члана. 

 (5) Угоститељске услуге из става (1) овог члана могу се пружати на простору 

заштићеног природног добра и његове заштићене околине, по претходно прибављеној 

сагласности надлежног органа за послове заштите културних добара. 
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(6) Министар правилником прописује минимално-техничке и санитарно-хигијенске 

услове за обављање угоститељске дјелатности изван угоститељског објекта. 

Члан 36. 

(Угоститељске услуге у покретном објекту) 

 

(1) Угоститељ регистрован као правно лице и обртник може пружати поједине 

угоститељске услуге у покретном објекту који се премјешта из једног мјеста у друго 

сопственим погоном или вучом, који испуњава прописане минимално-техничке и 

санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга. 

(2) У покретном објекту из става (1) овог члана може се услуживати храна 

припремљена на другом месту у оригиналном паковању, као и пиће у оригиналној 

амбалажи или на точење уз употребу амбалаже за једнократну употребу. 

(3) За обављање дјелатности из става (1) овог члана угоститељ је дужан да прибави 

рјешење надлежног органа. 

(4) Надлежни орган рјешењем одобрава врсту услуге која се може пружати у покретном 

објекту и одређује простор и мјесто на коме се могу пружати угоститељске услуге у 

покретном објекту. 

(5) Против рјешења из става (3) овог члана дозвољено је изјавити жалбу Министарству 

у року од 15 дана од дана његовог достављања. 

(6) Министар правилником прописује начин пружања угоститељских услуга у 

покретном објекту, као и минимално-техничке, санитарно-хигијенске и здравствене 

услове које морају да испуњавају ови објекти. 

 

VI УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ДОМАЋИНСТВУ И СЕОСКОМ 

ДОМАЋИНСТВУ 

 

Члан 37. 

(Угоститељске услуге у домаћинству) 

 

(1) Угоститељске услуге у властитом домаћинству може пружати физичко лице 

држављанин Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: изнајмљивач). 

(2) Угоститељским услугама у домаћинству сматрају се: 

а) услуге смјештаја у соби, апартману и кући за одмор власништво изнајмљивача, до 

највише осам соба, односно шеснаест кревета. 

б) услуге смјештаја у кампу, организираном на земљишту власништво изнајмљивача, с 

највише 10 смјештајних јединица, односно за 30 гостију истовремено, у које се не 

убрајају дјеца до 12 година. 
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Члан 38. 

(Обавезни документи који се подносе уз захтјев за  добијање рјешења о одобрењу 

за пружање  угоститељских услуга у домаћинству) 

 

(1) Угоститељске услуге у домаћинству може пружати изнајмљивач, који има рјешење 

о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству. 

(2) Уз захтјев за добијање рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у 

домаћинству изнајмљивач прилаже: 

а) доказ о власништву 

б) доказ о испуњавању здравствених услова за рад у угоститељству. 

ц) захтјев за утврђивањем испуњености минималних услова за врсту и категорију 

објекта и категоризацијом. 

(3) Министар правилником прописује минималне услове за врсту, категорију, услове за 

категорије, ознаке за категорије, начин означавања категорија и поступка 

категоризације објеката из става (2) тачка ц) овог члана. 

Члан 39. 

(Услови за добијање Рјешења о одобрењу за пружање 

угоститељских услуга у домаћинству) 

 

(1) Рјешење  о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству издаје 

надлежни орган или Министарство на захтјев изнајмљивача ако су испуњени сљедећи 

услови: 

а) да је изнајмљивач власник објекта (соба, апартман или кућа за одмор) или власник 

земљишта за камп, 

б) да изнајмљивач испуњава здравствене услове за рад у угоститељству 

ц) да објекат у којем ће се пружати услуге испуњава минималне услове за врсту и 

услове за категорију у складу са овим Законом. 

(2) Изузетно од става (1) тачка а) овог члана, изнајмљивачу ће  се  издати рјешење и ако 

је објекат или земљиште за камп у власништву његовог брачног партнера, сродника у 

правој линији или члана породице са којим живи у заједничком домаћинству, уз 

њихову писану сагласност изнајмљивачу за пружање угоститељских услуга у 

домаћинству. 
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Члан 40. 

(Садржај и рок за доношење рјешења о одобрењу за пружање угоститељских 

услуга у домаћинству) 

 

(1) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству садржи: 

а) личне податке изнајмљивача, 

б) мјесто, улицу и број објекта у којем се пружа услуга, 

ц) врсту и категорију објекта у којем се пружа услуга, 

д) број смјештајних јединица и кревета унутар објекта за изнајмљивање. 

 

(2) Надлежни орган или Министарство доноси рјешење  у року од 15 дана од дана 

пријема потпуног захтјева. 

(3) Ако надлежни орган или Министарство не донесе рјешење из става (1) овог члана у 

прописаном року, изнајмљивач може започети са пружањем услуга. 

(4) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству се уписује у 

Регистар изнајмљивача и сеоских домаћинстава која пружају угоститељске услуге који 

води надлежни орган који је и издао рјешење. 

(5) Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине, надлежној тржишно- туристичко-

угоститељској инспекцији и другим тијелима која врше надзор или воде службену 

евиденцију у области угоститељства. 

(6) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођења Регистра из става 

(4) овог члана. 

 

Члан 41. 

(Престанак важења рјешења о одобрењу за пружање 

угоститељских услуга у домаћинству) 

 

(1) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству престаје 

важити: 

а) одјавом изнајмљивача, даном наведеним у одјави или даном подношења одјаве 

надлежном органу или Министарству, ако је изнајмљивач у одјави утврдио датум 

ранији од дана подношења одјаве, 

б) ако се утврди престанак испуњавања неког од обавезних услова  за добијање 

рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству, 
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ц) ако се инспекцијским надзором утврди да нису испуњени услови прописани овим 

Законом, а утврђени недостаци нису отклоњени у остављеном року. 

(2) У случају смрти изнајмљивача чланови заједничког домаћинства могу наставити 

пружати угоститељске услуге у домаћинству, најдуже у трајању до шест мјесеци. 

(3) О престанку важења рјешења о одобрењу  за пружање угоститељских услуга у 

домаћинству надлежни орган доноси  рјешење на које странка има право жалбе 

надлежном кантоналном министарству у року од 15 дана од дана достављања, односно 

против рјешења Министарства може покренути управни спор у року од 30 дана од дана 

достављања. 

Члан 42. 

(Обавезе изнајмљивача) 

 

(1) У пружању угоститељских услуга у домаћинству изнајмљивач је обавезан да: 

а) видно истакне натпис с ознаком врсте и категорије објекта, утврђене рјешењем 

надлежног органа, 

б) у објекту видно истакне цијену услуга које нуди као и информацију о обавези 

плаћања боравишне таксе, те да се придржава истакнутих цијена, 

ц) издаје госту нота рачун за сваку пружену услугу, 

д) води књигу гостију на принципима уредности и тачности. 

(2) Министар правилником прописује облик и садржај обрасца и начин вођења књиге 

гостију из става (1) овог члана. 

Члан 43. 

(Угоститељске услуге у сеоском домаћинству) 

 

(1) Угоститељске услуге у сеоском домаћинству могу пружати породична домаћинства 

држављана Босне и Херцеговине регистрована у складу са овим законом (у даљњем 

тексту: сеоско домаћинство). 

(2) Сеоска домаћинства у смислу овог закона могу бити домаћинства за пружање 

услуга излетницима и домаћинства смјештајног типа. 

(3) У сеоском домаћинству могу се пружати сљедеће угоститељске услуге: 

а) припремања и услуживања хране и пића  за највише 50 гостију у току једног дана, 

б) услуге смјештаја у соби, апартману или сеоској кући за одмор до највише осам соба 

односно 16 кревета, 

ц) услуге смјештаја у кампу, организираном на земљиштву власништво сеоског 

домаћинства, с највише 15 смјештајних јединица, односно за 50 гостију истовремено, у 

које се не убрајају дјеца до 12 година. 
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(4) У сеоском домаћинству пружају се услуге припремања јела, услуживања хране и 

пића која су претежно из програма властите производње која су уобичајена за крај и 

поднебље у којем се то сеоско домаћинство налази. 

Члан 44. 

(Обавезни докумети који се подносе уз захтјев за  добијање рјешења одобрењу 

за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству) 

 

(1) Угоститељске услуге у сеоском домаћинству,  пружају, чланови сеоског 

домаћинства,  који имају  рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у 

сеоском домаћинству. 

(2) Уз захтјев за добијање рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у 

сеоском домаћинству, физичко лице члан сеоског домаћинства, на које ће гласити 

рјешење,  прилаже сљедећа документа: 

а) доказ о власништву или праву кориштења 

б) доказ о испуњавању здравствених услова за рад у угоститељству за све чланове 

сеоског домаћинства који ће пружати угоститељске услуге и 

ц) захтјев за категоризацијом и утврђивањем испуњености минималних услова за врсту 

и категорију објекта. 

(3) Министар правилником прописује минималне услове за врсту, категорију, услове за 

категорије, ознаке за категорије, начин означавања категорија и поступка 

категоризације објеката из става (2) тачка ц) овог члана. 

 

Члан 45. 

(Услови за издавање Рјешења о одобрењу за пружање 

угоститељских услуга у сеоском домаћинству) 

 

(1) Рјешење  о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству 

издаје надлежни орган или Министарство на захтјев физичког лица, члана сеоског 

домаћинства ако су испуњени сљедећи услови: 

а) да је физичко лице члан сеооског домаћинства власник објекта (соба, апартман или 

сеоска кућа за одмор) или власник земљишта за камп, односно да има право 

власништва или право кориштења земљишта на којем ће пружати услуге, 

б) да чланови сеоског домаћинства испуњавају здравствене услове за рад у 

угоститељству, 
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ц) да објекат у којем ће се пружати услуге испуњава минималне услове за врсту и 

услове за категорију у складу са овим Законом. 

(2) Изузетно од става (1) тачка а) овог члана, физичком лицу члану сеоског 

домаћинства ће  се  издати рјешење и ако је објекат или земљиште за камп у 

власништву његовог брачног партнера, сродника у правој линији или члана породице 

са којим живи у заједничком сеоском домаћинству, уз њихову писану сагласност  за 

пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству. 

 

Члан 46. 

(Садржај и рок за доношење рјешења о одобрењу за пружање угоститељских 

услуга у сеоском домаћинству) 

 

(1) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству 

садржи: 

а) личне податке физичког лица члана сеоског домаћинства, 

б) мјесто, улицу и број објекта у којем се пружа услуга, 

ц) врсту (припремање и услуживање хране и пића, услуге смјештаја у соби, апартману 

или сеоској кући за одмор, услуге смјештаја у кампу) и категорију објекта у којем се 

пружа услуга, 

д) број смјештајних јединица и кревета унутар објекта за изнајмљивање. 

(2) Надлежни орган или Министарство доноси рјешење  у року од 15 дана од дана 

пријема потпуног захтјева. 

(3) Ако надлежни орган не донесе рјешење из става (1) овог члана у прописаном року 

сеоско домаћинство може започети са пружањем услуга. 

(4) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству се 

уписује у Регистар изнајмљивача и сеоских домаћинстава која пружају угоститељске 

услуге који води надлежни орган који је и издао рјешење. 

(5) Копију рјешења о упису у Регистар надлежни орган доставља надлежној 

организацијској јединици Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине , надлежној 

тржишно- туристичко-угоститељској инспекцији и другим тијелима која врше надзор 

или воде службену евиденцију у области угоститељства. 

(6) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођење Регистра из става 

(4) овог члана. 
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Члан 47. 

(Престанак важења рјешења о одобрењу за пружање 

угоститељских услуга у сеоском домаћинству) 

 

(1) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству 

престаје важити: 

а) одјавом физичког лица на које је гласило рјешење, даном наведеним у одјави или 

даном подношења одјаве надлежном органу ако је физичко лице на које је гласило 

рјешење у одјави утврдио датум ранији од дана подношења одјаве, 

б) ако се утврди престанак испуњавања неког од обавезних услова  за добијање 

рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству, 

ц) ако се инспекцијским надзором утврди да нису испуњени услови прописани овим 

Законом, а утврђени недостаци нису отклоњени у остављеном року. 

(2) У случају смрти физичког лица на које је гласило рјешење  чланови сеоског 

домаћинства могу наставити пружати угоститељске услуге у сеоском домаћинству, 

најдуже у трајању до шест мјесеци. 

(3) О престанку важења рјешења о одобрењу  за пружање угоститељских услуга у 

сеоском домаћинству надлежни орган доноси  рјешење на које странка има право жалбе 

надлежном кантоналном министарству у року од 15 дана од дана достављања, односно 

против рјешења Министарства може покренути управни спор у року од 30 дана од дана 

достављања. 

 

Члан 48. 

(Обавезе сеоског домаћинства) 

 

(1) У пружању угоститељских услуга у сеоском домаћинству које пружа услуге 

смјештаја физичко лице на које гласи рјешење о одобрењу за пружање угоститељских 

услуга у сеоском домаћинству  је обавезно да: 

а) видно истакне натпис с ознаком врсте и категорије објекта, утврђене рјешењем 

надлежног органа, 

б) у објекту видно истакне цијену услуга које нуди као и информацију о обавези 

плаћања боравишне таксе, те да се придржава истакнутих цијена, 

ц) издаје госту нота рачун за сваку пружену услугу, 

д) води књигу гостију на принципима уредности и тачности. 

 



                                                                                                                                                             NACRT – S verzija 

28 

 

(2) Сеоско домаћинство које уз услуге смјештаја пружа и услуге припремања и 

услуживања хране и пића и сеоско домаћинство које пружа само услуге припремања и 

услуживања хране и пића мора имати фискални уређај и издавати фискални рачун за 

пружање услуга утврђених овим ставом, осим за услуге смјештаја. 

(3) Министар правилником прописује облик и садржај обрасца и начин вођења књиге 

гостију из става (1) овог члана. 

VII КАМПОВАЊЕ 

 

Члан 49. 

(Услуге камповања) 

 

(1) Угоститељи регистровани као правна лица и обртници могу организовати и 

пружати услуге камповања под условима утврђеним овим законом. 

(2) Услуге камповања могу се обављати у домаћинствима и сеоским домаћинствима у 

складу са члановима 37. и 43. овог Закона. 

(3) Камповање се врши у организованим камповима, под којима се сматрају кампови 

који се налазе на подесном, намјенски уређеном и ограђеном земљишту, са 

обезбијеђеном пратећом инфраструктуром (санитарно-хигијенски услови, мокри чвор, 

одлагање смећа), на којем се гостима изнајмљују простори на отвореном (камп-мјесто, 

камп-парцела) за смјештај властите или у кампу изнајмљене опреме а могу се пружати 

и услуге смјештаја у објектима (кућица у кампу и бунгалов), као и услуге исхране, пића 

и напитака. 

Члан 50. 

(Привремени кампови) 

 

Изузетно, за вријеме одржавања спортских, културно-умјетничких или других 

манифестација дозвољено је организовање привременог кампа, у ком случају камп не 

мора испуњавати опће минималне услове у погледу изградње објеката и пратеће 

инфраструктуре. 

 

Члан 51. 

(Рјешење за одобрење обављања услуге камповања) 

 

(1) За обављање дјелатности камповања из чланова 49. и 50. овог закона прибавља се 

рјешење надлежног органа. 
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(2) Надлежни орган рјешењем одређује простор (земљиште), мјесто и вријеме пружања 

услуга кампова из чланова 49. и 50. овог закона. 

(3) Рјешење надлежног органа којим се одобрава обављање дјелатности у привременом 

кампу садржи и податке о организатору камповања у привременом кампу, вријеме за 

које се простор или земљиште може користити за камповање, као и обавезе 

организатора у погледу обезбјеђења привремених санитарно-хигијенских објеката. 

(4) Против рјешења из става (1) овог члана дозвољена је жалба Министарству у року од 

15 дана од дана његовог достављања. 

(5) Копију рјешења из става (3) овог члана надлежни орган доставља надлежној 

организацијској јединици Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине , надлежној 

тржишно- туристичко-угоститељској инспекцији и другим тијелима која врше надзор 

или воде службену евиденцију у области угоститељства. 

(6) Министар правилником прописује минимално-техничке услове и еколошке услове 

за пружање угоститељских услуга у кампу. 

(7) Забрањено је камповање и постављање шатора, камп-кућица и друге опреме за 

камповање изван простора одређених за камповање. 

 

VIII УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У СЕЛЕКТИВНИМ ОБЛИЦИМА ТУРИЗМА 

Члан 52. 

(Угоститељске услуге у објектима планинског и ловно-риболовног туризма) 

 

(1) Угоститељи регистровани као правна лица и обртници могу обављати угоститељску 

дјелатност у објектима планинског и ловно-риболовног туризма. 

(2) Угоститељски објекти у планинском и ловно-риболовном туризму су објекти за 

смјештај планинара , ловаца и риболоваца. 

(3) Према врсти услуга које пружају угоститељски објекти у планинском и ловно-

риболовном туризму могу бити планинска кућа, ловачка колиба, ловачка и рибарска 

кућа и друго. 

(4) Угоститељ је поред обавеза из члана 15. овог закона у објектима за смјештај 

планинара, ловаца и риболоваца обавезан да видно истакне правила, односно услове и 

начин кориштења ловишта и других услуга ловног туризма. 

(5) Министар правилником прописује минимално-техничке услове за изградњу, 

уређење и опремање угоститељских објеката у планинском и ловно-риболовном 

туризму. 
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Члан 53. 

(Угоститељске услуге на водама) 

 

(1) Под угоститељским услугама на водама подразумијевају се услуге на мору, 

ријекама, језерима и осталим водама, као што су: 

а) припремање и услуживање хране, пића и напитака на властитим пловним објектима 

за највише 50 гостију истовремено 

б) угоститељске услуге на изнајмљеним пловним објекатима за одмор и рекреацију и 

програми туристичких крстарења. 

(2) Услуге на водама могу да пружају правна лица или обртници који од надлежног 

органа прибаве рјешење у складу са овим законом и у складу са законом који регулише 

област унутрашње и поморске пловидбе. 

 

IX  РЕГИСТРИ У УГОСТИТЕЉСТВУ 

 

Члан 54. 

(Опћи електронски регистар угостититељства у Федерацији БиХ) 

 

(1) Министарство води Опћи електронски регистар угоститељства у Федерацији БиХ (у 

даљњем тексту: Опћи регистар) у који се уписују подаци о угоститељима, 

угоститељским објектима и угоститељским услугама. 

(2) Опћи регистар  чине: 

а) Регистар угоститељских радњи 

б) Регистар изнајмљивача и сеоских домаћинстава која пружају угоститељске услуге 

ц) Регистар категорисаних угоститељских објеката по категоријама- хотел, мотел, 

туристичко насеље, пансион, хостел, камп, апартман, кућа за одмор и соба за 

изнајмљивање, 

д) Регистар угоститељских објеката у селективним облицима туризма (угоститељски 

објекти на води, планинарски, ловно-риболовни објекти, и слично). 

(3) Министар правилником прописује облик и садржај и начин вођења Регистра као и 

обавезу достављања података који се уносе у регистар, те поступак и начин брисања из 

Регистра. 
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X  КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 55. 

(Категоризација) 

(1) Категоризацијом се угоститељски објекти у оквиру једне врсте разврставају у 

поједине категорије објеката према карактеру и стандарду услуга које се у њима 

пружају и према испуњености минимално-техничких услова и елемената за одређивање 

врсте и категорије угоститељских објеката. 

(2) Обавезној категоризацији подлијежу угоститељски објекти за смјештај врсте: хотел, 

мотел, туристичко насеље, пансион, хостел, камп, сеоско домаћинство смјештајног 

типа, апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање. 

(3) Угоститељски објекти за смјештај разврставају се у врсте и категорије, у складу са 

стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката. 

 (4) Угоститељски објекат за смјештај врсте „хотел“ и „туристичко насеље“ могу се 

разврстати у подврсту и према посебним услугама које се у њему пружају. 

 (5) Изузетно од става (2) овог члана, угоститељски објекти затвореног типа у којима се 

пружају услуге смјештаја се не категоришу. 

(6) Категорија угоститељског објекта означава се са одговарајућим бројем звјездица 

или другим знаковима на стандардној плочи, а подврста хотела и туристичког насеља 

се на стандардној плочи означава одговарајућим знаковима за поједину подврсту. 

 

Члан 56. 

(Захтјев за одређивање врсте и категорије) 

 

(1) Уз захтјев за одређивање врсте и  категорије угоститељских објеката угоститељ 

доставља доказ о уплати средстава за трошкове категоризације. 

(2) За угоститељски објекат врсте ‘хотел’ и ‘туристичко насеље’, поред осталих 

докумената  угоститељ, доставља и копију рјешења надлежног суда о упису у судски 

регистар, ако је оснивач правно лице, односно копију рјешења надлженог органа, ако је 

оснивач обртник. 

(3) Министар правилником прописује поступак категоризације угоститељских објеката, 

одређује стандарде за утврђивање категорије, врсте и подврсте угоститељских објеката, 

као и  угоститељске услуге које се пружају и могу пружати у појединој врсти 

угоститељског објекта, те прописује изглед и садржај стандардних плоча за означавање 

категорије угоститељског објекта. 
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Члан 57. 

(Поступак категоризације) 

(1) Категоризацију угоститељских објеката за смјештај свих врста који испуњавају 

услове за 4 или 5 звјездица и  хотел баштину врши Министарство. 

(2) Угоститељ подноси захтјев за одређивање категорије угоститељских објеката из 

става (1) овог члана Министарству. 

(3) Министар рјешењем именује Комисију за категоризацију која спроводи поступак 

категоризације угоститељских објеката из става (1) овог члана. 

(4) Министар, на приједлог Комисије за категоризацију, доноси рјешење о 

разврставању врсте, односно подврсте угоститељског објекта у одређену категорију. 

(5) Изузетно, министар може на приједлог Комисије за категоризацију донијети 

привремено рјешење за одређивање категорије на период до шест мјесеци, уколико 

Комисија за категоризацију утврди да угоститељ може у кратком временском року да 

отклони одређена одступања од утврђене категорије. 

(6) Рјешење из става (4) овог члана подлијеже ревизији након истека рока од четири 

године од дана достављања истог, док рјешење из става (5) овог члана подлијеже 

ревизији након истека рока трајања привременог рјешења. 

(7) Министарство по службеној дужности води рачуна о истеку рока из става (6) овог 

члана. 

(8) Рјешење из ставова (4) и (5) овог члана је коначно и против истог није дозвољена 

жалба, али се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом. 

 

Члан 58. 

(Одређивање подврсте хотела и туристичког насеља) 

 

(1) Разврставање угоститељских објеката за смјештај врсте хотел и туристичко насеље 

у подврсту, врши Министарство, на захтјев угоститеља. 

(2) Комисија из члана 55. став (4) овог Закона проводи  поступак разврставања 

угоститељских објеката врсте хотел у подврсте. 

(3) Министар, на приједлог комисије из става (2) овог члана, доноси рјешење којим 

разврстава угоститељски објекат врсте хотел у подврсту, односно рјешење којим се 

утврђује испуњеност услова за дату подврсту. 

(4) Рјешење из става (3)  овог члана је коначно и против истог није дозвољена жалба, 

али се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом. 

(5) Угоститељ сноси трошкове одређивања подврсте хотела и туристичког насеља који 

се плаћају се у моменту подношења захтјева и чине приход буџета Федерације БиХ 
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(6) Издавање стандардних плоча за означавање подврсте хотела и туристичког насеља 

врши Министарство. 

 

Члан 59. 

(Категоризација осталих врста угоститељских објеката) 

 

(1) Категоризацију угоститељских објеката за смјештај свих врста који испуњавају 

услове за 3 и мање звјездица врши надлежни орган. 

(2) Угоститељ подноси захтјев за одређивање категорије угоститељских објеката из 

става (1) овог члана надлежном органу. 

(3)Надлежни орган именује Комисију за категоризацију чији је задатак да спроведе 

поступак категоризације угоститељских објеката из става (1) овог члана. 

(4) Надлежни орган, на приједлог Комисије за категоризацију, доноси рјешење о 

разврставању врсте угоститељског објекта из става (1) овог члана у одређену 

категорију. 

(5) Изузетно, надлежни орган може на приједлог Комисије за категоризацију донијети 

привремено рјешење за одређивање категорије на период до шест мјесеци, уколико 

Комисија за категоризацију утврди да угоститељ може у кратком временском року да 

отклони одређена одступања од утврђене категорије. 

(6) Рјешење из става (4) овог члана подлијеже ревизији након истека рока од четири 

године од дана достављања истог, док рјешење из става (5) овог члана подлијеже 

ревизији након истека рока трајања привременог рјешења. 

(7) Против рјешења из ставова (4) и (5) овог члана дозвољена је жалба Министарству у 

року од 15 дана од дана његовог достављања. 

(8) Надлежни орган води евиденцију категорисаних објеката из става (1) овог члана. 

 

Члан 60. 

(Промјена категорије угоститељског објекта) 

 

(1) Промјена категорије угоститељског објекта врши се на начин и по поступку 

прописаном за одређивање категорије угоститељског објекта. 

(2) Ако се у поступку надзора утврди да угоститељски објекат одступа од прописаних 

стандарда за категорију угоститељског објекта, рјешењем се утврђује престанак раније 

издатог рјешења о утврђивању категорије 
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(3) Против рјешења надлежног органа из става (1) овог члана дозвољена је жалба 

Министарству у року од 15 дана од дана његовог достављања. 

(4) У случају из става (1) овог члана, након правоснажности рјешења, угоститељ је 

обавезан да уклони стандардну плочу која му је утврђена ранијим рјешењем. 

(5) Рјешење Министарства из става (3) овог члана је коначно и против истог није 

дозвољена жалба, али се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом. 

Члан 61. 

(Трошкови категоризације) 

(1) Угоститељ сноси трошкове поступка категоризације. 

(2) Трошкови категоризације угоститељског објекта из чланова 57. и 58. овог закона 

уплаћују се у корист буџета Федерације БиХ, док се трошкови категоризације објекта 

из члана 59. овог закона уплаћују у корист буџета надлежног органа. 

(3) Издавање стандардних плоча за означавање врсте и категорије угоститељског 

објекта врши Министарство за угоститељске објекте из члана 57. и 58. овог закона, 

односно надлежни орган за угоститељске објекте из члана 59. овог закона. 

 

XI  УПРАВНИ НАДЗОР 

Члан 62. 

(Управни надзор) 

 

Управни надзор над примјеном овога Закона и прописа донесених на темељу овог 

Закона врши Министарство. 

Члан 63. 

(Инспекцијски надзор) 

 

Инспекцијски надзор над провођењем одредаба овог закона и прописа донесених за 

његово провођење, те појединачних аката, услове и начин рада угоститеља, проводи 

Федерална управа за инспекцијске послове путем федералних тржно-туристичко-

угоститељских инспектора и кантонални инспектори у оквиру своје надлежности, у 

складу са посебним прописима које на приједлог ресорних министарстава доноси 

Влада Федерације БиХ и владе кантона. 

Члан 64. 

(Посебни послови у надлежности  федералних  инспектора) 

Осим послова наведених у члану 63. овог закона, Федерална управа за инспекцијске 

послове обавља и друге послове који су овим законом и другим прописима донијетим 

на основу овог закона стављени у њену надлежност. 
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Члан 65. 

(Заштита личних података) 

 У прикупљању, евидентирању, обради и кориштењу личних и других података  

инспектор посебно води рачуна о заштити личних и других података, те њиховој 

тајности и повјерљивости поступајући у складу са одредбама прописа којима се 

регулише област заштите личних и тајних података. 

Члан 66. 

(Рјешење о отклањању недостатака) 

(1) Ако у вршењу инспекцијског надзора над примјеном одредаба овог закона или 

прописа донесених за његово провођење, инспектор утврди да пропис није примијењен 

или је неправилно примијењен, поред опћих овлаштења прописаних посебним законом, 

дужан је да донесе рјешење којим се налаже отклањање утврђених недостатака и да 

одреди рок за њихово отклањање. 

(2) Уколико се утврђене неправилности, из става (1) овога члана, не отклоне у 

остављеном року, инспектор ће издати прекршајни налог или поднијети захтјев за 

покретање прекршајног поступка. 

(3) Жалба против рјешења из става (1) овога члана не одлаже извршење рјешења. 

 

Члан 67. 

(Надзор ради провјере испуњености услова за обављање угоститељске дјелатности 

по запримљеној изјави) 

(1) По запримању писане изјаве угоститеља да испуњава услове за обављање 

дјелатности надлежни инспектор је дужан у року од 15 дана од дана запримања изјаве 

звршити инспекцијски надзор. 

(2) Ако се приликом инспекцијског надзора утврди да су сви прописани услови 

испуњени, инспектор ће утврђено констатовати записником о инспекцијском надзору 

од којих један примјерак оставља субјекту надзора а један у евиденцију. 

 

Члан 68. 

(Рјешење о забрани обављања угоститељске дјелатности) 

 

(1) Инспектор ће рјешењем забранити даљње обављање угоститељске дјелатности до 

отклањања утврђених недостатака ако у провођењу инспекцијског надзора утврди да се 

угоститељска дјелатност обавља: 

а) без поднесеног захтјева за обављање угоститељске дјелатности из члана 8. став (2), 

ако се ради о угоститељу који тек отпочиње са обављањем угоститељске дјелатности, 

б) у супротности са рјешењем којим се одобрава обављање угоститељске дјелатности, 
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ц) без рјешења надлежног органа, којим се утврђује како простор, уређаји и опрема за 

обављање угоститељске дјелатности удовољавају прописаним условима за обављање те 

дјелатности, 

д) забрана обављања угоститељске дјелатности у смислу овог члана ће се такођер 

изрећи и ако се инспектору онемогући вршење послова инспекцијског надзора. 

(2) Рјешење о привременој забрани  отпрема се странци најкасније сљедећи радни дан 

од дана закључења записника о инспекцијском надзору. 

(3) Жалба против рјешења из става (1) овога члана не одлаже извршење рјешења. 

(4) Субјекту надзора којему је забрањен рад инспектор ће печаћењем или на други 

прикладан начин затворити просторије у којима обавља угоститељску дјелатност, те 

може привремено одузети опрему, уређаје, средства за рад и пријевозна средства 

којима обавља незакониту дјелатност, до коначне одлуке. 

(5) Ако је извршено привремено одузимање предмета инспектор је обавезан уз захтјев 

за покретање прекршајног поступка за учињени прекршај, односно уз пријаву за 

учињено кривично дјело, извијестити надлежни орган о томе. 

(6) У вези са одржавањем и чувањем привремено одузетих предмета као и накнади 

трошкова 

принудног извршења и трошковима евентуалне штете настале принудним извршењем, 

примјењују се одредбе прописа којим је регулисан инспекцијски надзор у Федерацији 

БИХ. 

Члан 69. 

(Обавјештење надлежног органа о повреди прописа) 

Ако инспектор приликом обављања инспекцијског надзора утврди неправилности или 

непридржавање прописа за чији надзор није надлежан, извијестит ће надлежно тијело 

управе без одлагања, а најкасније у року од осам дана. 

 

Члан 70. 

(Надлежни орган за рјешавање по жалби) 

(1) Против рјешења кантоналног инспектора, када надзор врши по овом закону, може 

се изјавити жалба директору Федералне управе за инспекцијске послове, као 

другостепеном органу, у року од осам дана од дана достављања рјешења. 

(2) Против рјешења које у првом степену доноси федерални инспектор може се 

изјавити жалба Министарству у року од осам дана од дана достављања рјешења. 
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XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 71. 

(1) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 30.000 КМ казнит ће се за прекршај 

угоститељ као правно лице ако: 

а) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 4. овог закона, 

б) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 7. став (2) и (8) овог 

закона, 

ц) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 8. став (1) овог закона 

д)обавља угоститељску дјелатност а да претходно није поднио захтјев за обављање 

угоститељске дјелатности са потребном документацијом и овјереном писаном изјавом о 

испуњености услова (члан 8. став (2). 

е) поднесе писмену изјаву о испуњености услова за обављање угоститељске 

дјелатности са нетачним подацима (члан 8. став (3)), 

ф) у остављеном року не отклони недостатке утврђене рјешењем инспектора везане за 

испуњавање прописаних опћих услова у погледу пословних просторија, уређаја, опреме 

и запослених, а у поступку инспекцијске контроле се утврди да не испуњава, (члан 8. 

став 7.) 

г) обавља угоститељску дјелатност у кампу без посједовања рјешења надлежног органа 

за обављање те дјелатности (члан 49. став (1)), 

 

(2) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се за прекршај угоститељ као обртник  

новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 15.000 КМ. 

(4) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 30.000 КМ казнит ће се правно лице које 

поступа у супротности са чланом 6. став (2) овог закона а одговорно лице у привредном 

друштву новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 10.000 КМ. 

(5) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 15.000 КМ казнит ће се обртник који 

поступа у супротности са чланом 6. став (2) овог закона. 

 

Члан 72. 

(1) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 15.000 КМ казнит ће се за прекршај 

угоститељ као правно лице ако: 

а) поступа у супротности са чланом 11. став (1) до става (5) овог закона 

б) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 15. ставови (1), (2), (4), (5), 

(6) и (7). 
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ц) приликом оглашавања и рекламирања поступа супротно члану 16. 

д) врши продају и услуживање алкохолних пића лицима млађим од 18 година (члан 17. 

став 1.) 

е) обавља професионалну кетеринг услугу без уговора са наручиоцем услуга или не 

испуњава услове за пружање услуга у кетеринг објектима, односно за пружање 

повремене кетеринг услуге за потребе организације мањих пословних пријема, 

рођендана и сличних пригодних догађаја (члан 34. став 2.), 

ф) у угоститељском објекту врсте: гостионица, ћевабџиница/ роштиљница, ашчиница, 

пицерија и посластичарница пружа професионалну кетеринг услугу (члан 34. став (1) 

б), 

г) не уклони стандардну плочу (члан 33. став (9), 

х) врши угоститељске услуге изван угоститељског објекта у супротности са чланом 35. 

став (1) до (5) овог закона, 

и) врши угоститељске услуге изван угоститељског објекта у супротности са чланом 36. 

став (1) до (4) овог закона, 

ј) обавља угоститељску дјелатност у кампу у супротности са рјешење из члана 51. став 

(1), 

к) у објектима за смјештај ловаца и риболоваца не истакне видно правила, односно 

услове и начин коришћења ловишта и других услуга ловног туризма (члан 52. став (4). 

л)пружа угоститељске усуге на водама у супротности са чланом 53., 

м) обавља угоститељску дјелатност у објектима који подлијежу обавезној 

категоризацији, а не поднесе захтјев за утврђивање категорије Министарству, односно 

надлежном органу (члан 55. став (2). 

 

(2) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 1.500 КМ до 7.500 КМ. 

(3) За прекршај из става (1) овог члана казнит ће се угоститељ као обртник новчаном 

казном у износу од 1.500 КМ до 10.000 КМ. 

(4) Новчаном казном у износу од 1.500 КМ до 10.000 КМ казнит ће се обртник, власник 

угоститељске радње ако обавља угоститељску дјелатност противно члану 15. став (1) 

до става (7) и члану 19. овог закона. 

Члан 73. 

Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнит ће се изнајмљивач- 

физичко лице: 

а)  ако обавља дјелатност пружања угоститељских услуга у домаћинству без рјешења о 

одобрењу из члана 38.став (1) овог закона. 

б) ако пружа угоститељске услуге у домаћинству супротно члану 42. став (1) 
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Члан 74. 

Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнит ће се физичко лице, као 

члан сеоског домаћинства ако: 

а) ако пружа угоститељске услуге у сеоском домаћинству без рјешења о одобрењу из 

члана 44. став (1) овог закона, 

б) ако пружа угоститељске услуге у сеоском домаћинству супротно члану 48. став (1) 

ц) ако нема фискални уређај или ако не издаје фискални рачун за пружање услуга из 

члана 48. став (2) овог закона, изузев услуга смјештаја. 

 

Члан 75. 

(1) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнит ће се за прекршај 

физичко лице ако: 

а) поступа у супротности са чланом 6. став (2) овог закона. 

 

Члан 76. 

(1) Новчаном казном у износу од 100 КМ до 500 КМ казнит ће се за прекршај физичко 

лице 

а) ако услужује госте као конобар или рецепционар без положеног стручног испита 

(члан 11. став (4), 

б) које кампује изван простора одређених за камповање а предмети камповања се могу 

одузети. (члан 51. став (6). 

Члан 77. 

Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казнит ће се одговорно лице у 

надлежном органу: 

а) ако без одлагања и хитно, у року од најкасније 3 радна дана, не достави примјерак 

запримљене изјаве надлежној инспекцији ради провјере испуњености минималних 

услова за обављање дјелатности. (члан 8. став (5) 

б) које приликом издавања рјешења за обављање угоститељске дјелатности поступи у 

супротности са чланом 10. став (2) овог закона, 

ц) ако благовремено Министарству не достави податке из члана 20. став (4., овог 

закона, 

д) ако ако поступи у супротности са чланом 40. став (2) и 46. став (2) овог закона. 
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Члан 78. 

(1) За прекршаје из члан 71. и 72. овог закона који су почињени од стране истог 

угоститеља, у истом угоститељском објекту други пут у року од двије године од дана 

правоснажности првог рјешења о прекршају, поред новчане казне, изрећи ће се и 

заштитна мјера забране обављања угоститељске дјелатности у том објекту у трајању од 

једног до три мјесеца. 

(2) За учињене прекршаје из члана 71. и 72. овог закона који су почињени од стране 

истог угоститеља, у истом угоститељском објекту трећи пут у року од двије године од 

дана правоснажности првог рјешења о прекршају, поред новчане казне, изрећи ће се и 

заштитна мјера забране обављања угоститељске дјелатности у том објекту у трајању од 

три до шест мјесеци. 

 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 79. 

(Обавеза усклађивања пословања) 

 

(1) Угоститељи који обављају угоститељску дјелатност, ускладит ће своје пословање са 

одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, 

осим у случајевима из члана 83. овог закона. 

(2) Угоститељи који обављају дјелатност у објектима који по одредбама овог закона  

подлијежу обавезној категоризацији дужни су да називе, врсте и категорије објеката 

ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана од дана доношења правилника 

из члана 8. став (11) и члана 56. став (3) овог закона. 

Члан 80. 

(Започети поступци) 

 

Поступци започети по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона 

окончат ће се по тим прописима. 

 

Члан 81. 

( Обавеза доношења Уредби) 

Влада ће у року од шест мјесеци од дана од дана ступања на снагу овог закона 

донијети: 

Уредбу о критеријима за одређивање радног времена у угоститељском објекту (члан 14. 

став (1)) и  Уредбу о начину извршења мјере о забрани служења алкохолних пића 

малољетним лицима  (члан 17. став (3)) 
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Члан 82. 

( Обавеза доношења подзаконских аката) 

(1) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети 

Правилник о примјени Закона о угоститељству Федерације БИХ којим ће регулисати: 

a) образац и садржај изјаве којом се грантује испуњеност услова за обављање 

угоститељске дјелатности (члан 8. став (10)) 

b) начин и програм полагања стручног испита за конобара и рецепционара (члан 11. 

став (4)), 

c) садржај, образац и начин вођења пословне књиге у угоститељским објектима (члан 

15. став  (8), 

d) садржај, образац и начин вођења књиге утисака и жалбе у угоститељским објектима 

(члан 15. став (8), 

e) садржај, образац и начин вођења књиге гостију у угоститељским објектима (члан 15. 

став (8)). 

f) облик, садржај и начин вођења Регистра угоститељских радњи (члан 23. став 2.) 

g) облик, садржај и начин вођења Регистра изнајмљивача и сеоских домаћинстава која 

пружају угоститљеске услуге (члан 40. став (4) и члан 46. став (4)) 

h) облик, садржај и начин вођења Регистра угоститељских објеката у селективним 

облицима туризма (члан 54. став (2) тачка д)) 

i) облик, садржај и начин достављања података који се уносе у Опћи електронски 

регистар угоститељства (члан 54. став (3)). 

 

(2) Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона 

донијети Правилник о условима и начину пружања угоститељских услуга којим 

ће регулисати: 

 

a) минимално-технички услови у погледу простора, уређаја, опреме, врсте и 

подврсте угоститљеских објеката (члан 8. став (10)), 

b) угоститељске услуге које се пружају и које се могу пружати у појединој врсти 

угоститељског објекта (члан 8. став (10)), 

c) услови за отварање хостела ( члан 32.став (5)), 

d) поступак утврђивања квалитета услуга и стандарда ресторана и  критерија за 

процјену квалитета услуга и стандарда у ресторанима (члан 33. став (12)), 

e) минимално-технички и санитарно-хигијенски услови за обављање угоститељске 

дјелатности изван угоститељског објекта (члан 35. став (6)), 

f) начин пружања угоститељских услуга у покретном објекту (члан 36. став (6)), 

g) минимални услови за врсту, категорију, услови за категорије, ознаке за 

категорије, начин означавања категорија и поступка категоризације објеката за 
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пружање угоститељских услуга у домаћинству и сеоском домаћинству (члан 

38.став (3) и члан 44. став (3)), 

h) минимално-технички и еколошки услови за пружање угоститељских услуга у 

кампу (члан 51. став (5)), 

i) минимално-технички услови за изградњу, уређење и опремање угоститељских 

објеката у планинском и ловно-риболовном туризму (члан 52. став (5)), 

j) поступак категоризације угоститељских објеката, одређивање стандарда за 

утврђивање категорије, врсте и подврсте угоститељских објеката, те 

угоститељске услуге које се пружају и могу пружати у појединој врсти 

угоститљеског објекта (члан 56. став (3)), 

k) изглед и садржај стандардних плоча за означавање категорије угоститељског 

објекта (члан 56. став (3)). 

 

Члан 83. 

( Рок употребе ПЕТ амбалаже и одложено испуњење услова) 

(1) Забрана услуживања пића у ПЕТ амбалажи (пластичној амбалажи) у угоститељским 

објектима почет ће се примјењиват након протека године дана од дана ступања на снагу 

овог закона. 

(2) Угоститељи су обавезни испунити услове из члана 11. овог закона у року од двије 

године од дана ступања на снагу овог закона. 

(3) Угоститељи су обавезни испунити услове из члана 15. став (5) овог закона у року од 

двије године од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 84. 

(Примјена ранијих прописа) 

До доношења подзаконских аката на основу овог закона примењиват ће се подзаконски 

акти донесени на основу Закона о угоститељској дјелатности  ("Службене новине 

Федерације БиХ", број: 32/09), ако нису у супротности са овим законом. 

Члан 85. 

(Равноправност сполова) 

Граматичка терминологија кориштена у овом закону подразумијева оба спола. 

Члан 86. 

( Престанак важења) 

Даном ступања на снагу овога Закона престаје важити Закон о угоститељској 

дјелатности ("Службене новине Федерације БиХ", број: 32/09) 

 

Члан 87. 

(Ступање на снагу) 
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Овај Закон ступа на снагу осмога дана од дана објаве у "Службеним новинама 

Федерације БиХ." 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДНАЦРТА 

ЗАКОНА О УГОСТИТЕЉСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I – УСТАВНОПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

Уставни темељ за доношење овог закона садржан је у одредби члана члана III.1 тачка б) 

који је измијењен амандманима VIII, LXXXIX и CVI, а у вези са чланом IV.А.20 (1) 

Устава Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ", број: 

1/94), према којима је у искључивој надлежности Федерације утврђивање економске 

политике, укључујући планирање и обнову, те политике кориштења земљишта на 

федералном нивоу, а Парламент Федерације, уз остале надлежности предвиђене 

Уставом, одговоран је за доношење закона о обнашању дужности федералне власти. 

Уставни темељ за доношење овог закона, поред наведених,  садржан је и у одредбама 

члана ИИИ.2 тачка х) Устава Федерације Босне и Херцеговине, према коме су 

федерална власт и кантони надлежни за туризам. 

II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Изради Закона о угоститељству у Федерацији Босне и Херцеговине приступило се 

након анализе стања и сагледавања проблема са којим су се суочавали угоститељи и 

други субјекти који обављају привредне делатности непосредно повезане са 

угоститељством, а нарочито идентифициране потребе за смањењем сиве економије у 

Федерацији Босне и Херцеговине. Даље, вишегодишње искуство у примјени Закона о 

угоститељској дјелатности Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 

Федерације БиХ“ број 32/09) показало је да законска рјешења утврђена овим законом 

имају значајне мањкавости, због чега се и приступило студиозној анализи и изради 

Закона о угоститељству, као пропису који ће поред обављања ове дјелатности 

регулисати и одредбе о промоцији и унапређењу угоститељских капацитета, као и 

потицајне мјере за јачање основе у угоститељству. Оправдање за израду Закона о 

угоститељству Федерације Босне и Херцеговине, између осталог је темељна промјена 

третмана туризма у домаћој административној пракси, те обавеза прилагођавање 

домаћих закона најбољим међународним праксама. 

Угоститељство је у Федерацији Босне и Херцеговине традиционално био дио 

дјелокруга министарства надлежног за трговину и туризам а потом Федералног 

министарства околиша и туризма. Економски значај угоститељства кроз успон 

туристичке индустрије и у земљама у непосредном окружењу ( Хрватска, Србија)  

учинили су да и државна администрација  Босне и Херцеговине прихвати консенсуални 

став економске теорије о туризму и угоститељствукао покретачкој дјелатности за 

бројне економске активности, одвојеној од трговине и услуга. Федерално министарство 

околиша и туризма, као обрађивач закона, становишта је да ће предложено законско 

рјешење значајно допринијети развоју угоститељске дјелатности, повећању 

учинковитости система, бољој координацији, сврсисходнијем трошењу средстава,  

законитости рада привредних субјеката, промоцији и повећању стручности запослених 

у овој области, а у коначници квалитетнијем угоститељском производу. 
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Активно присуство државе се показује као најбоља гаранција за привлачење 

инвестиција, једнако у мјеста са развијеном понудом и мјестима у којима се тек 

стварају основе за развој исте. 

 

III – УСКЛАЂЕНОСТ ПРОПИСА СА ЕВРОПСКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

Преднацрт је дјелимично усклађен с прописима Уније. Поштујући обавезу садржану у 

Главу ВИИ, члан 76., те Глави ВИИИ, члан 94. Споразума о стабилизацији и 

придруживању, обрађивач је приликом припреме овог преднацрт детаљно анализирао 

ЕУ прописе из ове области. Утврђено је да је, имајучи у виду актуелну ситуацију у 

Федерацији БИХ, могуће преузети одређена рјешења из директива Уније, укључујући, 

Директиву 2006/123 о услугама на унутрашњем тржишту, те Уредбу 852/2004 о 

хигијени хране. Овим дјелимичним усклађивањем се у додатној мјери доприноси 

унапређењу угоститељске дјелатности и заштите корисника. Наиме, у складу с овим 

одредбама Уније, преднацртом је предвиђен и начин набавке и пружања услуга у 

угоститљеству, поготово с нагласком на сигурност хране и пића, те праћење токова 

набавке. 

IV – ПРОВЕДБЕНИ МЕХАНИЗМИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА ПРОВЕДБЕ 

Преднацрт Закона о угоститељству Федерације БиХ са предложеним законским 

рјешењима има за циљ да допринесе сузбијању сиве економије и обезбиједи бољу 

заштиту корисника угоститељских услуга.  С тим у вези, предложеним рјешењима се 

настоји увести више дисциплине у ову област. Предвиђа се оснивање регистра 

угоститељства у Федерацији БИХ којим би били обухваћени сви субјекти који се баве 

угостиељством. Такођер, омоугћава се увођење физичких лица изнајмљивача у систем 

у Федерацији БИХ. С тим у вези јача се одговорност свих субјеката у погледу 

организације и пружања угоститељских услуга. Преднацртом су јасније подијељене 

надлежности федералних и кантоналних органа, као и инспекцијски надзор у 

појединим областима. Одредбе овог преднацрта су у потпуности усаглашене са 

Законом о прекршајима. 

V – КОНСУЛТАЦИЈЕ 

Током припреме преднацрта, одржани су консултативни састанци са представницима 

ресорних кантоналних министарстава, туристичких заједница, Савеза опћина и градова 

ФБИХ, заинтересираних лица. Током ових састанака разговарано је о рјешењима 

предвиђеним овим преднацртом, те су коментари уграђивани у саме одредбе. Такођер, 

радна верзија преднацрта је објављена и на wеб страници Министарства у периоду од 

мјесец дана, у оквиру којег су прикупљени коментари у писаној форми. Сви коментари 

и сугестије обједињени су у документу који се налази у прилогу овог материјала, 

укључујући и појединачна разматрања сваког од коментара. 

VI – ЕКОНОМСКА ОПРАВДАНОСТ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА 

Предвиђеним рјешењима поједностављени су поступци за регистрацију и рад 

угоститељских објеката у Федерацији БИХ, знатно је убрзано провођење процедура и 

поступака обухваћених овим законом, односно потребно вријеме је редуцирано за 50%. 

Комплементарно овом закону, припремљени су и закони о туризму и боравишној такси, 



                                                                                                                                                             NACRT – S verzija 

45 

 

који уз ове измјене и новитете доноси и појачан прилив у Буџет – наиме, овим 

рјешењима се омогућава потенцијални просјечан прилив прихода у износу од 830.000 

КМ на годишњем нивоу. Такођер, рјешењима из овог преднацрта јача се фискална 

дисциплина у самом сектору, при чему се омогућава и увођење приватних 

изнајмљивача у систем. Предвиђа се и регистрирање те врсте порезних обавеза по 

основу паушалног обрачуна. Овим приступом се јача транспарентност у њиховом 

пословању. Преднацрт предвиђа и усвајање цијелог сета подзаконских аката који се 

односе на примјену и провођење процедура у овој области. 

VII – ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

За провођење овога Закона потребно је осигурати средства из Буџета Федерације Босне 

и Херцеговине према редовном Програму и плану рада Федералног министарства 

околиша и туризма. 

VIII - ПРЕГЛЕД И САДРЖАЈ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРАВНИХ РЈЕШЕЊА 

Закон о угоститељству је подијељен на  XIII Одјељака: 

ОПЋЕ ОДРЕДБЕ (члан 1.- члан 3.) 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 4.-члан 14.) 

ОБАВЕЗЕ УГОСТИТЕЉА (члан 15. – члан 17.) 

ОСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДА УГОСТИТЕЉСКЕ РАДЊЕ (члан 18.- члан 28.) 

РАЗВРСТАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА (члан 29. – члан 36.) 

УГОСТИЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ДОМАЋИНСТВУ И СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ (члан 

37.- члан 48.) 

КАМПОВАЊЕ (члан 49.- члан 51.) 

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У СЕЛЕКТИВНИМ ОБЛИЦИМА ТУРИЗМА (члан 52. – 

члан 53.) 

РЕГИСТРИ У УГОСТИТЕЉСТВУ (члан 54.) 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЕЈАКАТА (члан 55.- члан 61.) 

УПРАВНИ НАДЗОР (члан 62.- члан 70.) 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (члан 71. – члан 78.) 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ( члан 79.- члан 87.) 

У основним одредбама Закона регулисан је предмет закона и дати поједини изрази –

основни појмови и њихова значења  који се употребљавају у закону. Додатно је 

прецизиран појам угоститељске дјеалтности, те створен основ за планирање средстава 

за финансирање пројеката. 

У области услова за обављање угоститељске дјелатности, дефинисано је која правна и 

физичка лица могу обављати ову врсту дјелатности, као и вирсте услуга на које се не 

примјењују одредбе овог закона. Јасно су дефинисане врсте простора у која се може 

обављати угоститељска дјелатност, те које је услове неопходно испунити. Преднацртом 
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је предвиђена и одговорност за штету због давања нетачних података, као и одредбе о 

радном времену и периоду пословања. 

У погледу обавеза угоститеља, преднацрт закона прописује све дужности угоститеља 

које су усаглашене са другим прописима, укључујући и прописе који су процедури, а 

односе се, између осталог и на употребу духана и духанских прерађевина, рекламирање 

услуга, точење алкохола малољетницима и слично. У дијелу који се односи на 

оснивање и престанак рада угоститељске радње, преднацртом су дефинисане процедуре 

за добијање одобрења за обављање угоститељске дјелатности. У овом дијелу је 

дефинисано и успсотављање регистра угоститељских радни, као и основ за престанак 

рада угоститељске радње. 

У погледу разврставања угоститељских објеката, подијељени су према врсти услуга, 

при чему се дијеле на угоститељске објекте за смјештај, угоститељске објекте за 

исхрану ипиће, те кетеринг. У овом преднацрту су садржане и одредбе које дефинишу 

пружање услуга у домаћинстивма и сеоским домаћинстивма, чиме се омогућава 

увођење и приватних изнајмиљивача у сектор угоститељства. Преднацртом су 

предвиђене и процедуре за обављање угоститељске дјелатности на овај начина. 

Такођер, Министарство је увело одредбе које се односе на услуге које се пружају током 

камповања, имајући у виду да је ово растућа грана, као и услуге које се пружају у 

селективним облицима туризма, укључујући и планински ловно-риоболовни туризам. 

Преднацртом је такођер предвиђено успостављање опћег електронског регистра 

угоститељства у Федерацији БИ којег би чинили регистри угоститељских радњи, 

изнајмљивача, категоризираних објеката, те објеката у селективним облицима туризма. 

Посебним дијелом преднацрта је дефинисан поступак категоризације, при чему исту 

врши Министарство за објекте 4 и 5 звјездица, а остало нижи нивои власти. У овом 

дијелу је дефинисана и процедура, те начин промјене категорије објекта. 

Одредбе о надзору - Због потребе смањења сиве економије, преднацртом Закона су 

прецизиране одредбе о управном и инспекцијском надзору. Предложеним текстом 

Закона, циљ је да се штите и пружаоци и корисници угоститељских услуга, јер је 

намјера предлагача увођења реда и усаглашених процедура код пружаоца услуга, 

поготово имајући у виду чињеницу да не постоје прописи на кантоналним нивоима, 

којима је ова област дефинисана. Управни надзор над примјеном одредаба овог закона 

и прописа донесених на основу овог закона врши Федерално Министарство околиша и 

туризма. Инспекцијски надзор над провођењем одредаба овог закона и прописа 

донесених за његово провођење, те појединачних аката, услове и начин рада, 

надзираних даваоца туристичких услуга, проводи Федерална управа за инспекцијске 

послове путем федералних тржно-туристичко-угоститељских инспектора и кантонални 

инспектори у оквиру своје надлежности, у складу са посебним прописима које на 

приједлог ресорних министарстава доноси Влада Федерације БиХ и владе кантона. 

Преднацртом закона су  прецизирана овлаштења инспектора да привремено затвори  

објекат у којем се обавља дјелатност уз конкретизовање услова под којима инспектор 

подузима ову мјеру. 

У казненим одредбама, преднацртом Закона утврђене су више почетне казне за 

прекршаје утврђене законом. Улога казни које су предвиђене преднацртом Закона је у 

одвраћању, а не само у кажњавању, те је то био разлог за строжије новчане казне за 
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прекршаје утврђене одредбама преднацрта Закона у односу на висину новчаних казни 

утврђених у ранијем Закону.  Значајна је новина утврђена одредба у преднацрту закона 

по којој, за поновљене прекршаје утврђене чланом 78. овог преднацрта закона, ако се 

понове у року од једне године од правомоћности првог рјешења о прекршају, уз 

новчану казну, изрећи ће се и заштитна мјера забране обављања дјелатности у трајању 

до шест мјесеци и за физичку и за правну особу. 

У прелазним и завршним одредбама утврђени су рокови за доношење подзаконских 

аката, те да ће се до доношења подзаконских аката утврђених овим законом, 

примјењивати подзаконски акти донесени на основу Закона о угоститељској 

дјелатности („Службене новине Федерације БиХ“ бр.32/09), ако нису у супротности са 

овим законом. Ступањем на снагу овог закона престаје да важи  Закон о угоститељској 

дјелатности („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 32/09). 

 

 

 

 

 

 

 


