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непокретно културно-историјско добро стандардна плоча 
може се поставити унутар улаза у објекат.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о поступку и критеријумима за утврђивање ква-
литета услуга и стандарда ресторана (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 46/13).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 14.07-020-98/18
28. фебруара 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
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На основу члана 16. став 5. Закона о угоститељству 

(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 45/17) и чла-
на 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар трговине и туризма, 
уз сагласност министра здравља и социјалне заштите и ми-
нистра за просторно уређење, грађевинарство и екологију, 
27. фебруара 2017. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРУЖАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ 

УСЛУГА У ПОКРЕТНИМ УГОСТИТЕЉСКИМ 
ОБЈЕКТИМА 

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин пружања и 

врсте угоститељских услуга у покретним угоститељским 
објектима и разрађују се минимално-технички услови за 
пружање угоститељских услуга у покретним угоститељ-
ским објектима.

Члан 2.
Покретним угоститељским објектима (у даљем тексту: 

покретни објекти) у складу са Законом сматрају се:
1) возила и прикључна возила која се крећу по путе-

вима,
2) жељезнички вагони (кола за спавање и кола за руча-

вање),
3) пловни и плутајући објекти (брод, бродић, сплав и 

платформа на води).

Члан 3.
За пружање угоститељских услуга у покретним објек-

тима из члана 16. Закона користи се професионална угости-
тељска опрема прилагођена врсти услуга које се пружају и 
врсти покретног објекта у којем се услуге пружају.

Члан 4.
(1) Покретни објекти треба да имају:
1) термичке и расхладне уређаје,
2) спремник са довољном количином здравствено 

исправне текуће воде, осим aко није осигурано снабдије-
вање водом прикључком на јавну водоводну мрежу или на 
други одговарајући начин,

3) уређаје за припрему и чување јела, пића и напитака у 
складу са врстом услуге из члана 3. овог правилника,

4) радне површине које се лако чисте и одржавају,
5) прибор и уређаје за чишћење и обраду намирница 

и припрему хране, пића и напитака ако се у објекту врши 
припремање хране, пића и напитака,

6) судопер са текућом хладном и топлом водом ако се у 
покретном објекту врши припремање једноставних топлих 
и хладних јела, пића и напитака, те услуживање у посуђу и 
прибору за вишекратну употребу,

7) точионицу пића ако се врши услуживање пића и на-
питака точењем,

8) довољан број канти за смеће на ножно отварање 
поклопца,

9) средства за противпожарну заштиту,
10) прибор за прву помоћ,
11) видно истакнут цјеновник услуга,
12) заштитни кров или другу одговарајућу заштиту од 

сунца ако је у покретном објекту обезбијеђен простор за 
услуживање гостију на отвореном,

13) могућност коришћења тоалета ако се у покретном 
објекту услужују храна, пиће и напици за столом.

(2) Уколико се у покретним објектима из члана 2. став 1. 
т. 2) и 3) овог правилника пружају и услуге смјештаја, осим 
испуњених услова наведених у ставу 1. овог члана, објекат 
треба да има и:

1) купе (кабину) за ноћење гостију са највише четири 
кревета у купеу (кабини),

2) најмање један тоалет ако у објекту има до 20 кревета, 
односно најмање још по један тоалет на сваких сљедећих 
20 кревета у објекту, осим у случају да тоалет није предви-
ђен у склопу купеа (кабине),

3) најмање једну туш-кабину ако објекат има до 30 кре-
вета, односно најмање још по једну туш-кабину на сваких 
сљедећих 30 кревета у објекту.

Члан 5.
Тоалет у покретном објекту треба да буде опремљен:
1) WC шољом,
2) WC четком са сталком,
3) кутијом са тоалетним папиром,
4) умиваоником са текућом хладном и топлом водом и 

средством за прање руку, папирним убрусом или апаратом 
за сушење руку,

5) корпом за отпатке,
6) средством за освјежавање простора,
7) вратима од чврстог и непровидног материјала са мо-

гућношћу закључавања или забрављивања.

Члан 6.
Туш-кабина у покретном објекту треба да буде опре-

мљена:
1) туш-кадом са тушем,
2) завјесом или кабином око туш-каде,
3) апаратом са течним сапуном,



 

8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 23 16.3.2018.

4) држачем за пешкир,
5) куком за вјешање одјеће,
6) вратима од чврстог и непровидног материјала са мо-

гућношћу закључавања или забрављивања.

Члан 7.
Купе (кабинa) за ноћење гостију у покретном објекту 

треба да будe опремљен:
1) гардеробним простором са вјешалицама,
2) огледалом са полицом,
3) кантом за отпатке,
4) ноћном лампом,
5) постељином за кревет,
6) са најмање два пешкира и једном чашом по кревету,
7) вратима од чврстог и непровидног материјала са мо-

гућношћу закључавања.

Члан 8.
Покретни објекти морају бити уређени и опремљени 

тако да је омогућено рационално коришћење простора, не-
сметано кретање гостију, несметан пренос робе, хигијенско 
манипулисање намирницама и чување робе од кварења.

Члан 9.
(1) У покретном објекту потребно је обезбиједити 

адекватно напајање уређаја и расвјете електричном енер-
гијом.

(2) Покретни објекат мора да буде снабдјевен довољном 
количином здравствено исправне воде.

(3) У просторијама или просторима покретног објекта 
у којима се користи вода одвод воде мора да буде изведен 
тако да онемогућава изливање отпадних вода по подној 
површини уз постављање одговарајућег броја сливника са 
системом за спречавање ширења непријатних мириса.

(4) Чврсте отпадне материје морају се, уз осигуране са-
нитарно-хигијенске и техничке услове, редовно одстрањи-
вати.

(5) За одлагање чврстих отпадних материја обезбјеђују 
се контејнери и канте са поклопцем које се морају празнити 
по потреби, а њихово коначно збрињавање врше овлашћена 
комунална предузећа.

(6) Простор око контејнера и канти мора се одржава-
ти у чистом и уредном стању, a контејнери и канте морају 
свакодневно да се празне, перу и дезинфикују и не могу се 
користити у друге сврхе.

Члан 10.
Прилаз до покретног објекта мора да буде обезбијеђен 

и уређен.

Члан 11.
У покретном објекту континуирано се спроводе мјере 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са за-
коном којим се уређује заштита становништва од заразних 
болести.

Члан 12.
Подови и преграде у покретном објекту морају да буду 

обрађени глатким површинама ради ефикасног чишћења и 
дезинфекције.

Члан 13.
(1) Покретни објекат мора да буде опремљен одгова-

рајућом опремом за гашење пожара у складу са прописима 
из области заштите од пожара.

(2) Запослена лица у покретном објекту морају да буду 
оспособљена за руковање опремом из става 1. овог члана.

Члан 14.
(1) Запослено лице које у покретном објекту пружа уго-

ститељске услуге мора:

1) испуњавати здравствене и друге услове прописане 
посебним прописима из области здравствене исправности 
хране и заштите становништва од заразних болести,

2) имати одговарајућу радну униформу и редовно води-
ти рачуна о личној хигијени, у складу са општим узансама 
у угоститељству и

3) комуницирати с гостима и осталим корисницима уго-
ститељских услуга у складу са стандардима добре праксе у 
угоститељској дјелатности прописаним општим узансама у 
угоститељству.

(2) За запослена лица која пружају угоститељске услуге 
у покретним објектима, осим у возилима и прикључним во-
зилима која се крећу по путевима, потребно је обезбиједити 
тоалет и гардеробни простор.

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о минимално-техничким условима и начину 
пружања угоститељских услуга у покретним угоститељ-
ским објектима (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 21/12).

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14.07-020-126/18
28. фебруара 2018. године Министар,
Бањалука Др Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 28. Закона о државним службе-
ницима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11, 
37/12 и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу 
организацију и систематизацију радних мјеста у републичким орга-
нима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима 
државних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намје-
штеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 
и 8/11), министар за економске односе и регионалну сарадњу, уз са-
гласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ 

ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству за економске односе и регионал-
ну сарадњу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/12, 
115/12, 38/13, 112/13, 4/14, 32/14, 4/15, 27/15, 33/17 и 59/17) у члану 
14. број: “72” замјењује се бројем: “73”.

Члан 2.
У члану 15. у тачки 5. број: “19” замјењује се бројем: “20”, а у 

тачки 5.3. број: “5” замјењује се бројем: “6”.
У истом члану и тачки у подтачки 5.3.2. код броја извршилаца 

број: “4” замјењује се бројем: “5”, а у рубрици: “Услови” послије 
ријечи: “правни” додају се запета и ријечи: “филолошки - сту-
дијски програм Енглески језик и књижевност”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 17.02-020-483/18
14. фебруара 2018. године Министар,
Бања Лука Златан Клокић, с.р.

Пореска управа Републике Српске
На основу члана 6. став 3. Закона о пореском поступку (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 




