
Члан 15.

(1) По кре та ње по ступ ка за утвр ђи ва ње од го вор но сти о
учи ње ној по вре ди оба ве зе, ду жно сти и ди сци пли не за ста -
ри је ва у ро ку од мје сец да на од да на са зна ња о учи ње ној
по вре ди, од но сно три мје се ца од да на ка да је по вре да учи -
ње на.

(2) Ди сци плин ски по сту пак окон ча ва се у ро ку од три
мје се ца од да на по кре та ња по ступ ка.

Члан 16.

(1) По при је му за хтје ва Ко ми си ја спро во ди по треб не
рад ње та ко што на рас пра ву по зи ва под но си о ца за хтје ва,
сту ден та про тив ко јег се во ди ди сци плин ски по сту пак,
свје до ке и дру га ли ца за чи јим ис ка зом по сто ји по тре ба.

(2) По зив се уру чу је нај ма ње пет да на при је да ту ма
одре ђе ног за одр жа ва ње рас пра ве.

(3) Рас пра ви мо же при су ство ва ти и пред став ник Удру -
же ња сту де на та Ви со ке шко ле.

Члан 17.

(1) Уко ли ко је сту дент уред но по зван, а не до ђе на ра -
спра ву, ни ти свој из о ста нак оправ да, ди сци плин ски по сту -
пак се во ди у ње го вом од су ству.

(2) У од ре ђе ним слу ча је ви ма Ко ми си ја мо же за тра жи -
ти ми шље ње пси хо ло га, а мо же од лу чи ти да се из ве ду и
они до ка зи ко ји ни су пред ло же ни у за хтје ву.

(3) То ком рас пра ве во ди се за пи сник.

(4) У за пи сник о рас пра ви уно се се по да ци о са ста ву
Ко ми си је, да ту му и мје сту одр жа ва ња рас пра ве, по да ци о
по зва ним ли ци ма, њи хо ве из ја ве, као и по да ци о то ку по -
ступ ка.

Члан 18.

(1) На кон за вр шет ка рас пра ве, за пи сник пот пи су ју
пред сјед ник Ко ми си је, чла но ви, под но си лац за хтје ва, сту -
дент про тив ко јег се во ди ди сци плин ски по сту пак и за пи -
сни чар.

(2) На осно ву из ве де них до ка за Ко ми си ја тај ним гла са -
њем (про стом ве ћи ном) од лу чу је о од го вор но сти сту ден та.

(3) На кон ви је ћа ња и гла са ња Ко ми си ја до но си при је -
длог од лу ке о ди сци плин ској од го вор но сти сту ден та, на
осно ву ко јег ди рек тор Ви со ке шко ле до но си рје ше ње о ди -
сци плин ској од го вор но сти.

(4) Рје ше ње из ста ва 3. овог чла на са др жи:

а) увод,

б) дис по зи тив,

в) обра зло же ње и

г) по у ку о прав ном сред ству.

Члан 19.

(1) На рје ше ње ди рек то ра Ви со ке шко ле о из ри ца њу
ди сци плин ске мје ре за лак шу по вре ду оба ве зе, ду жно сти и
ди сци пли не сту дент има пра во при го во ра на чел ни ку Упра -
ве у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња рје ше ња.

(2) На рје ше ње ди рек то ра Ви со ке шко ле о из ри ца њу
ди сци плин ске мје ре за те жу по вре ду оба ве зе, ду жно сти и
ди сци пли не, сту дент има пра во при го во ра ми ни стру у ро -
ку од осам да на од да на до ста вља ња рје ше ња.

(3) При го вор се под но си пу тем Ви со ке шко ле.

(4) Рје ше ње до не се но по при го во ру је ко нач но и про -
тив ње га се не мо же из ја ви ти жал ба, али се мо же по кре ну -
ти управ ни спор пред над ле жним су дом у скла ду са ва же -
ћим про пи си ма.

IV - ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ДИ СЦИ ПЛИН СКИХ МЈЕ РА И 
ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ О ИЗ РЕ ЧЕ НИМ ДИ СЦИ ПЛИН СКИМ

МЈЕ РА МА

Члан 20.

(1) Из вр ше њу ди сци плин ске мје ре из ре че не за по вре ду
оба ве зе, ду жно сти и ди сци пли не при сту па се по ко нач но -
сти рје ше ња о из ре че ној ди сци плин ској мје ри.

(2) Пре ко ред но вр ше ње де жур ства из вр ша ва се у ро ку
од два мје се ца од да на ко нач но сти рје ше ња.

Члан 21.

(1) Из ре че на ди сци плин ска мје ра еви ден ти ра се у до -
си је сту ден та и у од го ва ра ју ће еви ден ци је сту дент ске слу -
жбе Ви со ке шко ле.

(2) Ако сту дент у ро ку од шест мје се ци од да на из вр -
шно сти рје ше ња ко јим је из ре че на ди сци плин ска мје ра за
лак шу по вре ду рад не оба ве зе, ду жно сти и ди сци пли не не
учи ни но ву по вре ду, из ре че на мје ра бри ше се из еви ден ци -
је.

(3) Ако сту дент у ро ку од го ди ну од да на из вр шно сти
рје ше ња ко јим је из ре че на ди сци плин ска мје ра за те жу по -
вре ду рад не оба ве зе, ду жно сти и ди сци пли не из чла на 7.
став 4. т. а), б) и в) овог пра вил ни ка не учи ни но ву по вре -
ду, из ре че на мје ра се бри ше из еви ден ци је.

V - МА ТЕ РИ ЈАЛ НА ОД ГО ВОР НОСТ

Члан 22.

(1) Сту дент је од го во ран за ште ту ко ју у то ку сту ди ра -
ња на мјер но или из гру бе не па жње про у зро ку је Ми ни стар -
ству или дру гом ли цу.

(2) Од го вор ност за ште ту, ви си ну ште те, окол но сти под
ко ји ма је на сту пи ла, ко је ште ту про у зро ко вао и на чин ње -
не на док на де утвр ђу је по себ на ко ми си ја, ко ју рје ше њем
име ну је ми ни стар на при је длог на чел ни ка Упра ве.

Члан 23.

(1) За по сле ни у Упра ви, од но сно Ви со кој шко ли од мах
по са зна њу за на ста лу ште ту ини ци ра ју по сту пак за утвр -
ђи ва ње ма те ри јал не од го вор но сти, без об зи ра да ли је у ве -
зи с тим про тив сту ден та по кре нут ди сци плин ски по сту -
пак.

(2) Ди сци плин ска од го вор ност не ис кљу чу је ма те ри -
јал ну од го вор ност сту ден та, ни ти ма те ри јал на од го вор ност
ис кљу чу је ди сци плин ску од го вор ност сту ден та.

VI - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.

Ди рек тор Ви со ке шко ле тре ба да упо зна сту ден те са
од ред ба ма овог пра вил ни ка при је по чет ка на став ног про -
це са.

Члан 25.

По ступ ци о ди сци плин ској и ма те ри јал ној од го вор но -
сти сту де на та ко ји су за по че ти пре ма пра вил ни ку ко ји је
ва жио у ври је ме њи хо вог по кре та ња окон ча ће се пре ма
том пра вил ни ку.

Члан 26.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи
Пра вил ник о ди сци плин ској и ма те ри јал ној од го вор но сти
сту де на та Ви со ке шко ле уну тра шњих по сло ва (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 61/10).

Члан 27.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: С/М-411/12
20. фе бру а ра 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Ста ни слав Чађo, с.р.

564

На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о уго сти тељ ству
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 15/10) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

8.03.2012. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 21 3



П РА  В И Л  Н И К

О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ РЕ ГИ СТРА УГО СТИ ТЕЉ СТВА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју сe об лик и са др жај Ре ги -
стра уго сти тељ ства (у да љем тек сту: Ре ги стар), као и на -
чин до ста вља ња по да та ка ко ји се уно се у Ре ги стар.

Члан 2.

(1) Ре ги стар са др жи по дат ке о уго сти те љи ма и уго сти -
тељ ским објек ти ма, вр сти уго сти тељ ских услу га, као и
оста ле по дат ке ко ји су про пи са ни овим пра вил ни ком.

(2) По да ци из ста ва 1. овог чла на уно се се у Ре ги стар
на осно ву рје ше ња Ми ни стар ства тр го ви не и ту ри зма (у
да љем тек сту: Ми ни стар ство) или на осно ву ак та над ле -
жног ор га на је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (у да љем тек -
сту: Над ле жни ор ган), од но сно рје ше ња Аген ци је за по -
сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске по сло ве (у да љем
тек сту: АПИФ).

(3) По да ци о уго сти те љи ма ко ји се у Ре ги стар уно се на
осно ву рје ше ња Ми ни стар ства од но се се на:

а) ка те го ри за ци ју уго сти тељ ских обје ка та за смје штај
вр сте: хо тел, мо тел, ту ри стич ко на се ље и пан си он,

б) утвр ђи ва ње ква ли те та услу га и стан дар да за уго сти -
тељ ске објек те вр сте ре сто ран и

в) раз вр ста ва ње уго сти тељ ских обје ка та вр сте хо тел у
под вр сте.

(4) По да ци o уго сти те љи ма ко ји се у Ре ги стар уно се на
осно ву рје ше ња Над ле жног ор га на или АПИФ-а од но се се
на:

а) угоститељскe објект e за смје штај, ис хра ну и пи ће, у
ко ји ма се пру жа ју услу ге смје шта ја, ис хра не и пи ћа и дру -
ге уоби ча је не услу ге у уго сти тељ ству или са мо услу ге
смје шта ја (се о ско до ма ћин ство, апарт ман, ку ћа за од мор,
со ба за из најм љи ва ње),

б) угоститељскe објект e за смје штај, ис хра ну и пи ће, у
ко ји ма се пру жа ју услу ге смје шта ја, ис хра не и пи ћа и дру -
ге уоби ча је не услу ге у уго сти тељ ству или са мо услу ге
смје шта ја (хо тел, мо тел, ту ри стич ко на се ље, пан си он,
камп, хо стел, пре но ћи ште, ло вач ка ку ћа, ло вач ка ви ла, ко -
на чи ште, обје кат за пру жа ње уго сти тељ ских услу га у ва -
нур ба ним не у ре ђе ним усло ви ма, пла ни нар ски дом, уче -
нич ки/сту дент ски дом и од ма ра ли ште),

в) уго сти тељ ске објек те за ис хра ну и пи ће у ко ји ма се
при пре ма ју и услу жу ју то пла и хлад на је ла, пи ћа и на пи ци
или са мо пи ћа и на пи ци (ре сто ран, пе ко те ка, го сти о ни ца,
ро штиљ ни ца/ће ваб џи ни ца, бу рег џи ни ца, пи це ри ја, пе че -
ња ра, обје кат бр зе хра не, по сла сти чар ни ца, до ма ћа ку хи -
ња, са лон за по себ не при ли ке, кан ти на, мен за, ка фа на, ка -
фе-бар, бар на отво ре ном, ноћ ни клуб, пив ни ца, ви на ри ја,
би фе, крч ма и ко но ба),

г) ке те ринг објек те у ко ји ма се при пре ма хра на, пи ће и
на пи ци, по утвр ђе ним стан дар ди ма ра ди услу жи ва ња и по -
тро шње на дру гом мје сту,

д) уго сти тељ ске услу ге ко је се пру жа ју из ван уго сти -
тељ ског објек та,

ђ) по крет не уго сти тељ ске објек те и

е) ка те го ри за ци ју уго сти тељ ских обје ка та за смје штај
вр сте: апарт ман, ку ћа за од мор, со ба за из најм љи ва ње, се -
о ско до ма ћин ство и камп.

Члан 3.

(1) По дат ке из чла на 2. став 3. овог пра вил ни ка обез бје -
ђу је Ми ни стар ство.

(2) По дат ке из чла на 2. став 4. т. б), в), г), д), ђ) и е) овог
пра вил ни ка обез бје ђу је Над ле жни ор ган.

(3) По дат ке из чла на 2. став 4. тач ка а) обез бје ђу је
АПИФ.

Члан 4.

По да ци о уго сти тељ ским објек ти ма за смје штај ко ји се
уно се у Ре ги стар од но се се на:

а) об лик ор га ни зо ва ња уго сти те ља (при вред но дру -
штво, пред у зет ник или фи зич ко ли це),

б) по слов но име, од но сно фир му уго сти те ља,

в) по дат ке о уго сти те љу ко ји је ре ги стро ван као пред у -
зет ник, од но сно као фи зич ко ли це (име и пре зи ме, број
лич не кар те или дру гог иден ти фи ка ци о ног до ку мен та),

г) вр сту објек та за смје штај, као што су: хо тел, под вр -
сте хо те ла, мо тел, ту ри стич ко на се ље, камп, пан си он, хо -
стел, пре но ћи ште, од ма ра ли ште, се о ско до ма ћин ство, со ба
за из најм љи ва ње и дру ги објек ти за пру жа ње услу га смје -
шта ја у скла ду са про пи си ма из обла сти уго сти тељ ства,

д) адре су на ко јој се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност и
сје ди ште уго сти те ља,

ђ) број и да тум рје ше ња ко јим се уго сти те љу одо бра ва
оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти,

е) пе ри од оба вља ња дје лат но сти у објек ту (се зон ски
или то ком ци је ле го ди не),

ж) број ле жа ја,

з) број смје штај них је ди ни ца,

и) оста ле са др жа је у уго сти тељ ском објек ту (ба зен – за -
тво ре ни и отво ре ни, те нис, фит нес цен тар, при ступ ин тер -
не ту, мо гућ ност смjешт аја кућ них љу би ма ца, те ре та на,
фри зер, со ла ри јум, са ле за се ми на ре, бан кет са ла, спорт ски
са др жа ји, ја ха ње ко ња, бра ње гљи ва, уби ра ње ље ти не, пје -
шач ке ру те и дру ге ак тив но сти),

ј) ка те го ри ју уго сти тељ ског објек та за смје штај,

к) број и да тум рје ше ња о ка те го ри за ци ји и

л) да тум пре стан ка ва же ња рје ше ња о ка те го ри за ци ји,
од но сно из вр ше не ре ви зи је рје ше ња о ка те го ри за ци ји.

Члан 5.

По да ци о уго сти тељ ским објек ти ма за ис хра ну и пи ће
ко ји се уно се у Ре ги стар од но се се на:

а) об лик ор га ни зо ва ња уго сти те ља (при вред но дру -
штво или пред у зет ник),

б) по слов но име, од но сно фир му уго сти те ља,

в) по дат ке о уго сти те љу ко ји је ре ги стро ван као пред у -
зет ник (име и пре зи ме, број лич не кар те или дру гог иден -
ти фи ка ци о ног до ку мен та),

г) вр сту објек та за ис хра ну и пи ће, као што су: ре сто -
ран, пе ко те ка, го сти о ни ца, ро штиљ ни ца/ћевабџи ни ца, пи -
це ри ја, пе че ња ра, са лон за по себ не при ли ке, ка фа на, ка фе-
бар, крч ма и дру ги објек ти у скла ду са про пи си ма из обла -
сти уго сти тељ ства,

д) адре су на ко јој се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност и
сје ди ште уго сти те ља,

ђ) број и да тум рје ше ња ко јим се уго сти те љу одо бра ва
оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти,

е) пе ри од оба вља ња дје лат но сти у објек ту (се зон ски
или то ком ци је ле го ди не),

ж) број кон зум них мје ста,

з) вр сту уго сти тељ ске услу ге или оста ле спе ци фич не
услу ге у објек ту пре ма рје ше њу над ле жног ор га на за оба -
вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти (вр сте је ла, до ма ћа ку хи -
ња, ин тер на ци о нал на ку хи ња, по себ на вр ста је ла, ке те ринг
услу га и дру го),

и) број и да тум ак та ко јим се утвр ђу је ква ли тет услу га
и стан дар да за уго сти тељ ски обје кат вр сте ре сто ран и

ј) да тум пре стан ка ва же ња, од но сно из вр ше не ре ви зи је
ак та из тач ке и) овог ста ва.

Члан 6.

По да ци о ке те ринг објек ти ма ко ји се уно се у Ре ги стар
од но се се на:
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а) об лик ор га ни зо ва ња уго сти те ља (при вред но дру -
штво или пред у зет ник),

б) по слов но име, односнo фир му уго сти те ља,

в) адре су на ко јој се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност и
сје ди ште уго сти те ља,

г) број и да тум рје ше ња ко јим се уго сти те љу одо бра ва
оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти,

д) пе ри од оба вља ња дје лат но сти у објек ту (се зон ски
или то ком ци је ле го ди не) и

ђ) по дат ке о уго сти те љу ко ји је ре ги стро ван као пред у -
зет ник (име и пре зи ме, број лич не кар те или дру гог иден -
ти фи ка ци о ног до ку мен та).

Члан 7.

По да ци о уго сти тељ ским услу га ма ко је се пру жа ју из -
ван уго сти тељ ског објек та ко ји се уно се у Ре ги стар од но се
се на:

а) по слов но име, од но сно фир му уго сти те ља,

б) вр сту објек та у ко јем се пру жа ју уго сти тељ ске услу -
ге, као што су: на мјен ска во зи ла или при кључ на во зи ла,
при ко ли це, кон теј не ри, ша то ри, клу пе, сто ло ви,

в) вр сту уго сти тељ ске услу ге ко ја се пру жа из ван уго -
сти тељ ског објек та,

г) мје сто и ври је ме пру жа ња уго сти тељ ских услу га из -
ван уго сти тељ ског објек та и

д) број и да тум рје ше ња ко јим се уго сти те љу одо бра ва
оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти пру жа њем уго сти -
тељ ских услу га из ван уго сти тељ ског објек та.

Члан 8.

По да ци о по крет ним уго сти тељ ским објек ти ма ко ји се
уно се у Ре ги стар од но се се на:

а) об лик ор га ни зо ва ња уго сти те ља (при вред но дру -
штво или пред у зет ник),

б) по слов но име, од но сно фир му уго сти те ља,

в) адре су, од но сно про стор на ко јем се пру жа ју уго сти -
тељ ске услу ге у по крет ном уго сти тељ ском објек ту,

г) број и да тум рје ше ња ко јим се уго сти те љу одо бра ва
оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти у по крет ном уго сти -
тељ ском објек ту,

д) пе ри од оба вља ња дје лат но сти у по крет ном уго сти -
тељ ском објек ту (се зон ски или то ком ци је ле го ди не),

ђ) по дат ке о уго сти те љу ко ји је ре ги стро ван као пред у -
зет ник (име и пре зи ме, број лич не кар те или дру гог иден -
ти фи ка ци о ног до ку мен та),

е) вр сту по крет ног уго сти тељ ског објек та, као што су:
во зи ла и при кључ на во зи ла ко ја се кре ћу по пу те ви ма, же -
ље знич ки ва го ни, плов ни објек ти, плу та ју ћи објек ти и

ж) вр сту уго сти тељ ске услу ге ко ја се пру жа у по крет -
ном уго сти тељ ском објек ту.

Члан 9.

У Ре ги стар се, по ред по да та ка из чл. 4, 5, 6, 7. и 8. овог
пра вил ни ка, уно се и по да ци ко ји се од но се на ин тер нет
стра ни цу, адре су елек трон ске по ште, број те ле фо на и фак -
са уго сти те ља.

Члан 10.

(1) Ре ги стар во ди Ми ни стар ство у елек трон ској фор ми.

(2) По да ци упи са ни у Ре ги стар су јав ни.

Члан 11.

(1) Ми ни стар ство уно си по дат ке у Ре ги стар на осно ву
до ста вље ног елек трон ског обра сца од стра не Над ле жног
ор га на, од но сно АПИФ-а.

(2) Над ле жни ор ган, од но сно АПИФ, уно си по дат ке из
чл. 4, 5, 6, 7, 8. и 9. овог пра вил ни ка у елек трон ски обра зац
ко ји је до сту пан за пре у зи ма ње на ин тер нет стра ни ци Ми -
ни стар ства, а по пу њен се до ста вља Ми ни стар ству пу тем
елек трон ске по ште.

Члан 12.

(1) Ми ни стар ство на од го ва ра ју ћи пре но сни ме диј по -
хра њу је си гур но сну ко пи ју Ре ги стра, ко ја слу жи као ре зер -
вна ко пи ја у слу ча ју оште ће ња по да та ка ко ји су са др жа ни
у Ре ги стру.

(2) Си гур но сна ко пи ја Ре ги стра чу ва се од нео вла шће -
ног при сту па.

Члан 13.

По да ци упи са ни у Ре ги стру не сми ју се бри са ти, ни ти
ис пра вља ти, осим уко ли ко овим пра вил ни ком ни је дру га -
чи је про пи са но.

Члан 14.

(1) По да ци о из мје на ма у Ре ги стру ко је су на ста ли на -
кон пр вог упи са у Ре ги стар, а ко ји су Ми ни стар ству до ста -
вље ни од стра не Над ле жног ор га на или АПИФ-а упи су ју
се у Ре ги стар у одје љак “на кнад ни упи си” с на зна ком да
ра ни је упи са ни по да ци у Ре ги стру пре ста ју ва жи ти.

(2) У слу ча ју да уго сти тељ ко ји је упи сан у Ре ги стар
про ми је ни вр сту уго сти тељ ског објек та на осно ву рје ше ња
Над ле жног ор га на или АПИФ-а, упис тог уго сти те ља оба -
вља се под но вим упи сним бро јем.

(3) Уго сти тељ ски обје кат бри ше се из Ре ги стра по слу -
жбе ној ду жно сти на осно ву по да та ка до ста вље них од Над -
ле жног ор га на, од но сно АПИФ-а.

(4) У слу ча ју из ста ва 3. овог чла на Над ле жни ор ган,
од но сно АПИФ, до ста вља по дат ке ко ји се од но се на да тум
и број ак та на осно ву ко јег уго сти тељ пре ста је оба вља ти
уго сти тељ ску дје лат ност, те основ пре стан ка оба вља ња
уго сти тељ ске дје лат но сти.

(5) По да ци о из мје на ма и бри са њу из Ре ги стра до ста -
вља ју се у скла ду са чла ном 11. овог пра вил ни ка.

Члан 15.

(1) Над ле жни ор ган, од но сно АПИФ оба ве зан је Ми ни -
стар ству до ста ви ти по дат ке из чл. 4, 5, 6, 7, 8. и 9. овог пра -
вил ни ка у ро ку од два мје се ца од да на ње го вог сту па ња на
сна гу.

(2) Над ле жни ор ган, од но сно АПИФ Ми ни стар ству по -
лу го ди шње до ста вља по дат ке о ре ги стро ва ним уго сти те -
љи ма, о уго сти те љи ма ко ји су пре ста ли оба вља ти уго сти -
тељ ску дје лат ност, као и о уго сти те љи ма код ко јих је до -
шло до из мје на на кон пр вог упи са у Ре ги стар, и то нај ка -
сни је до 31. ју ла за пр вих шест мје се ци те ку ће го ди не, од -
но сно до 31. ја ну а ра на ред не го ди не за дру го по лу го ди ште
те ку ће го ди не.

Члан 16.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-09-2-4558/11
2. фе бру а ра 2012. го ди не Ми ни стар,
Ба ња Лу ка Го ра на Злат ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 15. став 6. За ко на о уго сти тељ ству
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 15/10), чла на
82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла -
сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10),
ми ни стар тр го ви не и ту ри зма, уз са гла сност ми ни стра за
про стор но уре ђе ње, гра ђе ви нар ство и еко ло ги ју и ми ни -
стра здра вља и со ци јал не за шти те,  д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О МИ НИ МАЛ НО-ТЕХ НИЧ КИМ УСЛО ВИ МА И НА ЧИ НУ
ПРУ ЖА ЊА УГО СТИ ТЕЉ СКИХ УСЛУ ГА У ПО КРЕТ НИМ

УГО СТИ ТЕЉ СКИМ ОБЈЕК ТИ МА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се ми ни мал но-тех нич ки
усло ви у по гле ду oпреме и уре ђе ња ко је мо ра ју ис пу ња ва -
ти по крет ни уго сти тељ ски објек ти, вр ста и на чин пру жа ња
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