
 

 

НАЦРТ – Српски језик 
 

 
На основу члана III.1 тачка б) који је измијењен амандманима VIII, LXXXIX и CVI, 
а у вези сa чланом IV.А.20 (1) и члана III.2 тачка х) Устава Федерације Босне и 
Херцеговине, Парламент Федерације БиХ доноси: 
 
 
 

ЗАКОН 

О УГОСТИТЕЉСТВУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I 

 

 

Члан 1. 

(Предмет Закона) 

 

Овим Законом се уређују услови за обављање угоститељске дјелатности, оснивање и 

престанак рада угоститељске радње и остале врсте угоститељске дјелатности, врсте и 

категорије угоститељских објеката, угоститељске услуге у домаћинству и сеоском 

домаћинству, регистри у угоститељству, облици угоститељске дјелатности, 

категоризација угоститељских објеката, права и обавезе угоститеља, управни надзор и 

остала питања од значаја за област угоститељства. 
 

Члан 2. 

(Дефиниције)  

 
Појмови који се употребљавају у овом закону имају сљедеће значење: 

 

а)  Боравишна такса је накнада за коришћење 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; 

 

б) Хасап (HACCAP) је систем безбједности хране који се заснива на анализи и 

контроли потенцијалних биолошких/микробиолошких, хемијских и физичких 

опасности којима су изложене сировине, могућих опасности при руковању, 

производњи, дистрибуцији и конзумирању крајњег производа;  

 

 в) Изнајмљивач је физичко лице које пружа угоститељске услуге смјештаја у 

сопственом домаћинству за које посједује рјешење о пружању услуга у домаћинству;   

 

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

отвореном простору; 

 
д) Категоризација угоститељских објеката је поступак утврђивања минималних 

услова у погледу уређења, опреме и услуге у угоститељским објектима за смјештај на 

основу којег се објекти разврставају у врсте и категорије у зависности од нивоа 
испуњености минималних услова; 

 

ђ) Кетеринг (енгл. catering) објекти су врста угоститељских објеката у којима се 
припремају оброци у централним јединицама за потрошњу на другом мјесту (у 

превозним средствима, на приредбама, свечаностима) и из којих се врши снабдијевање 
корисника том храном;  



 

 

 

 

е) Кетеринг (енгл. catering) услуга је услуга која подразумијева припремање хране и 
пића, достављање на другом мјесту, са или без услуживања, а по утврђеним 
минималним условима; 

 
ж) Посебне околности подразумијевају догађај или одређено стање које се није могло 
предвидјети и на које се није могло утицати, а које угрожава живот и здравље грађана, 
имовину веће вриједности, знатно нарушава околину, нарушава привредну активност 
или узрокује знатну привредну штету; 
 

з) Минимални услови су услови који морају бити испуњени у сваком објекту за 
обављање угоститељске дјелатности у погледу уређења и опреме угоститељских 
објеката, услуга, а прописани су овим Законом и прописима донесеним на основу овог 
Закона; 

 
и) Сеоско домаћинство је породично домаћинство смјештено у руралном (сеоском) 

окружењу са елементима локалног обиљежја и насљеђа, за које посједује рјешење о 
пружању услуга смјештаја у сеоском домаћинству; 

 
ј) Смјештајна јединица је опремљена просторија, односно скуп опремљених 

просторија (соба, апартман, студио апартман) или посебно уређен простор на 
отвореном (камп мјесто, камп парцела), унутар угоститељског објекта за смјештај, који 

се ставља на располагање кориснику; 

 
к) Стандардна плоча је једнообразно димензионирана и садржајно одређена табла за 

означавање категорије или стандарда те врсте угоститељског објекта; 

 
л) Угоститељ је правно или физичко лице које обавља угоститељску дјелатност у 

складу са одредбама овог Закона; 

 

љ) Угоститељски објекат је функционално повезан, уређен и опремљен простор који 

испуњава прописане минималне услове за пружање угоститељских услуга, односно за 
обављање угоститељске дјелатности, прописаних овим Законом. 

 

 

 

ДИО ДРУГИ – САДРЖАЈ УГОСТИТЕЉСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

ПОГЛАВЉЕ II 

 

Члан 3. 

(Појам угоститељске дјелатности) 
 

 
(1) Угоститељска дјелатност у смислу овог Закона је пружање услуга смјештаја, 
припремање и услуживање хране, пића и напитака за директну потрошњу те 
достављање и/или услуживање на другом мјесту. 

 

(2) Угоститељску дјелатност правно лице може обављати као угоститељ правно 

лице или путем својих подружница. 

(3) Угоститељску дјелатност физичко лице може обављати као основно, допунско и 
додатно занимање у складу са овим Законом. 



 

 

(4) Угоститељска дјелатност може се обављати трајно  и сезонски, а најдуже девет 

мјесеци унутар једне календарске године. 

Члан 4. 

(Надлежни орган) 

 

(1) Федерално министарство околиша и туризма (у даљем тексту: Министарство) 

надлежно је за рјешавање о захтјеву за обављање угоститељске дјелатности и 

испуњавање минималних услова, врсту и категорију објеката из групе „Хотели и 

сличан смјештај“ за све објекте из категорије четири и пет звјездица.  

(2) Кантонално министарство надлежно за послове угоститељства надлежно је за 

рјешавање о захтјеву за обављање угоститељске дјелатности и захтјеву за 

испуњавање минималних услова, врсту и категорију објеката из групе „Хотели и 

сличан смјештај“ за све објекте из категорије двије и три звјездице и за хотел 

баштину. 

(3) Градски/општински орган јединице локалне самоуправе надлежан је за 

рјешавање о захтјеву за обављање угоститељске дјелатности и испуњавање 

минималних услова, врсту и категорију за остале врсте угоститељских 

дјелатности: група „Одмаралишта и слични објекти“ за краћи одмор, за све 

објекте из групе „Кампови и простори за камповање“, угоститељске услуге 

„Смјештаја у домаћинству и сеоском домаћинству“ (куће, станови, собе) и 

дјелатност припреме и услуживања хране и пића.  

 

Члан 5. 

 (Подстицаји у угоститељству) 

 
Надлежни органи из члана 4. овог Закона могу у циљу усмјеравања и подстицања 
развоја угоститељства планирати средства за финансирање пројеката из области 
угоститељства у складу са прописима којима се регулише област државне помоћи и 
подстицања развоја мале привреде. 
 

Члан 6. 
 

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

 
(1) Не сматра се обављањем угоститељске дјелатности пружања услуга смјештаја, 

исхране и пића и на исте се не примјењују одредбе овог Закона, и то: 

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

 
в) пружање услуга исхране и смјештаја полиције кад их припадници полиције 
организују за себе и пружају у својим објектима 

 
г) пружање услуга исхране („топлог оброка“), пића 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 током радног времена 

 
д) организовање исхране и смјештаја те припремање и услуживање јела и пића у 
објектима и камповима у којима се организовано проводи збрињавање 

евакуисаних грађана, које у случају велике несреће и катастрофе организују и 
спроводе оперативне снаге система цивилне заштите. 

 
 
(2) Ако се радње припремања и услуживања јела, пића те пружања услуга смјештаја 
врше у условима и на начине који упућују на обављање угоститељске дјелатности, а 
лице које их обавља не може доказати законитост свог пословања, сматра се 
обављањем нерегистроване угоститељске дјелатности, осим у случајевима побројаним 
у ставу (1) овог члана. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ III – УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ УГОСТИТЕЉСКЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

 

Члан 7. 

(Услови за издавање рјешења правном лицу о обављању угоститељске 

дјелатности) 

 
 
Надлежни орган из члана 4. овог Закона издаће рјешење о обављању угоститељске 
дјелатности правном лицу које испуњава сљедеће услове: 
 

а) уписано је у регистар друштава у складу са прописима којима се уређује 
регистрација пословних субјеката у Федерацији БиХ (у даљем тексту: ФБиХ)  

б) приложи доказ о власништву објекта или уговор о закупу, концесији и 

в) приложи доказ да пословни простор испуњава прописане минималне услове, 
према мјесту сједишта објекта. 
 
 

Члан 8. 

(Услови за издавање рјешења физичком лицу о обављању угоститељске 

дјелатности) 

 
(1) Надлежни орган из члана 4. става (3) овог Закона надлежан за послове 
угоститељства издаће рјешење о обављању угоститељске дјелатности у основном 
занимању физичком лицу ако испуњава сљедеће услове:  

а) да је држављанин Босне и Херцеговине 

б) да има навршених 18 година  

в) да је здравствено способан 

г) да посједује најмање трећи степен стручне спреме 

д) да нема заснован радни однос, односно нема већ основану угоститељску 

радњу 

ђ) да правоснажном 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  

ж) да тај простор испуњава прописане минималне услове. 

 



 

 

(2) Физичко лице може обављати угоститељску дјелатност као допунско или 
додатно занимање ако испуњава услове из става (1) овог члана и ако већ има 
заснован радни однос, али искључиво путем упосленика који мора бити у радном 
односу код власника угоститељске дјелатности и испуњавати услове из става (1) 
од тачке а) до тачке г). 
 
(3) Физичко лице може обављати угоститељску дјелатност као допунску 
дјелатност најдуже 20 сати седмично, уз плаћање пореза у складу са прописима 
којима се уређује плаћање пореза на личне дохотке. 

 

(4) Страни држављанин може обављати угоститељску дјелатност под условом да 
испуњава услове из става (1) од тачке б) до тачке ж) и да има радну дозволу у 
складу са прописима који регулишу запошљавање странаца. 

 

Члан 9. 

(Простор у којем се обавља угоститељска дјелатност) 

 
(1) Угоститељска дјелатност обавља се у угоститељском објекту, просторији и на 
просторима који чине грађевинску цјелину или који су функционално повезани, 
односно који у оквиру шире грађевинске цјелине имају потребну функционалност. 
 
(2) Угоститељска дјелатност може се обављати и у објекту, просторији и на простору 
гдје се обавља друга дјелатност ако су за обављање угоститељске дјелатности 

испуњени услови прописани овим Законом, прописима донесеним на основу овог 
Закона и другим прописима. 

 
(3) За обављање угоститељске дјелатности у угоститељском објекту морају бити 
испуњени минимални услови за угоститељску дјелатност у погледу уређења и опреме 
угоститељских објеката, услуга, као и други услови прописани овим Законом и 
прописима донесеним на основу овог Закона. 

 

(4) Угоститељски објекат мора испуњавати услове у погледу градње, уређаја, опреме, 
заштите на раду, заштите од пожара, заштите од буке, санитарно-хигијенске и друге 
прописане услове за пружање појединих врста угоститељских услуга. 

 

(5) У угоститељским објектима угоститељи могу обављати дјелатност трговине на 
мало дуваном и прерађевинама од дувана, трговине на мало штампом и сувенирима ако 
испуњавају услове одређене посебним прописима. 

 

(6) 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. 
 
(7) Министар околиша и туризма (у даљем тексту: министар) правилником прописује 
минималне услове из става (3) овог члана за сваку врсту угоститељског објекта. 
 
 

Члан 10.  

(Пословна јединица) 

 

Ако угоститељ обавља угоститељску дјелатност у облику 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 у складу са прописима о регистрацији привредних 
субјеката у ФБиХ.  
 

Члан 11. 

(Период пословања угоститеља) 

 
(1) Угоститељ послује током цијеле календарске године или сезонски, најдуже девет 

мјесеци током календарске године.  

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

 

Члан 12. 

(Одређивање радног времена угоститељских објеката) 

 

(1) Угоститељски објекти из група „Хотели“, „Кампови“ и „Остали угоститељски 

објекти за смјештај“ обавезно раде од 0:00 до 24:00 сата сваки дан, а остали 

угоститељски објекти могу радити: 

а) из група „Ресторани“ и „Барови“ од 6:00 до 24:00 часа 

б) из групе „Барови“ који испуњавају услове за рад ноћу у складу са посебним 

прописима од 21:00 до 6:00 часова, само у затвореним просторима 

в) из група „Ресторани“ и „Барови“ који се налазе изван насељених подручја насеља 

од 0:00 до 24:00 часа 

г) на аеродромима, жељезничким станицама, аутобуским станицама и слично у 

радном времену објекта у којем се налазе. 

(2) Градски/општински орган јединица локалне самоуправе својом одлуком: 

а)  прописује радно вријеме угоститељских објеката из група „Објекти једноставних 

услуга“ и „Кетеринг објекти“ 

б)  прописује радно вријеме простора за услуживање на отвореном угоститељских 

објеката 

в) одређује локације изван насељених подручја насеља из става (1) тачка в) овог 

члана за своје подручје 

г) прописује разлоге за одређивање ранијег завршетка радног времена појединих 

угоститељских објеката 

д)  може продужити прописано радно вријеме угоститељских објеката из става (1) 

тачке а) овог члана, било свих или само појединих врста угоститељских објеката, уз 

прописивање услова који морају бити испуњени за рад угоститељског објекта у 

продуженом радном времену, а уз мишљење туристичке заједнице тог подручја 

ђ)  може у одређеним дијеловима подручја јединице локалне самоуправе одредити 

продужено радно вријеме свих или само појединих врста угоститељских објеката из 

става (1) тачке а) овог члана, уз прописивање услова који морају бити испуњени за 

рад угоститељског објекта у продуженом радном времену, а уз мишљење 

туристичке заједнице тог подручја. 

(3) Градски/општински орган јединица локалне самоуправе може: 

а) по службеној дужности рјешењем за поједине угоститељске објекте најдуже за 

два сата одредити ранији завршетак радног времена од радног времена прописаног 

ставом (1) тачка а) овог члана те радног времена прописаног одлуком 

градског/општинског надлежног органа  из става (2) тачака а), д) и ђ) овог члана, у 

складу са критеријумима прописаним истом одлуком тог органа 



 

 

б) на захтјев угоститеља за поједине угоститељске објекте из става (1) тачке а) овог 

члана, рјешењем одредити другачије радно вријеме ради организовања пригодних 

прослава (дочека Нове године, свадби, матурских забава и сличних догађања) 

в)  за угоститељске објекте из става (1) тачке а) овог члана за вријеме одржавања 

манифестација, спортских догађања, музичких фестивала и слично одлуком 

одредити другачије радно вријеме. 

(4) Радно вријеме угоститељских садржаја у угоститељским објектима за смјештај не 

мора бити истовјетно с радним временом угоститељског објекта, али у том случају 

угоститељ је дужан на видан начин унутар угоститељског објекта истакнути радно 

вријеме појединог угоститељског садржаја и истог радног времена се придржавати. 

 

Члан 13.  

(Рад угоститељских објеката у посебним околностима)  

(1) Федерална управа цивилне заштите може одлуком привремено уредити или 

забранити рад свих или појединих група и/или врста угоститељских објеката или 

ограничити радно вријеме појединих или свих група и/или врста угоститељских 

објеката прописаних чланом 33. овог Закона, те пружалаца угоститељских услуга из 

чланова 44. и 50. овог Закона на цијелом или поједином подручју ФБиХ, у условима 

посебних околности. 

(2) За вријеме важења одлуке из става (1) овог члана на угоститељске објекте који су 

обухваћени том одлуком не примјењују се одредбе члана 12. овог Закона. 

 

ПОГЛАВЉЕ IV – ОБАВЕЗЕ УГОСТИТЕЉА 

 

Члан 14.  

(Обавезе угоститеља) 

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

a) на улазу у угоститељски објекат видно истакне натпис са ознаком врсте и 
категорије угоститељског објекта у складу са рјешењем надлежног органа  
б) на улазу у угоститељски објекат видно истакне обавијест о радном времену и 
истог се придржава у пословању  
в) истакне цијене хране и пића на цјеновницима, који морају бити доступни 
корисницима услуга у свако вријеме  
г) се придржава истакнутих односно објављених цијена 
д) утврди нормативе о утрошку намирница и пића за поједине услуге хране и 
пића које је, на захтјев, дужан предочити госту  
ђ) видно истакне упозорење о забрани продаје, употребе и послуживања 
цигарета, алкохола и водених лула / наргила лицима млађим од 18 година те 
натпис „Цигарете, алкохол и водена лула / наргила су штетни по здравље“  
е) у пропагандним публикацијама угоститељског објекта за смјештај и у 

средствима јавног оглашавања обавезно назначи врсту, подврсту и категорију 

објекта која му је одређена 

     ж) осигура госте од посљедица несрећног случаја   
     з) у сваком угоститељском објекту држи и води књигу гостију, дневно и ажурно 

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

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

видном мјесту обавезно истакне у свим смјештајним јединицама  
к) ако угоститељ организује услуге превоза за своје госте, обавезан је да буде 
регистрован за ту врсту дјелатности или има закључен уговор са превозником. 

 



 

 

(2) У пословању са храном у свим фазама припремања јела, производње и услуживања 
хране угоститељи који имају кухињу као посебан минимални услов за обављање 
угоститељске дјелатности обавезни су да обезбиједе системско провођење општих и 
специфичних услова хигијене хране, у складу са прописима из области здравствене 
исправности хране. 

 
(3) Приликом обављања угоститељске дјелатности угоститељ је дужан да у оквиру 
угоститељског објекта утврди и по истој цијени наплаћује пружене услуге домаћим и 
страним држављанима. 

 

Члан 15. 

(Назив угоститељског објекта) 

(1) Угоститељски објекат може да има назив једне врсте угоститељског објекта. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана угоститељски објекат може да има назив двију 

врста угоститељских објеката ако простор тог објекта испуњава услове прописане овим 

Законом и прописима донесеним на основу овог Закона за обје врсте. 

(3) Назив врсте угоститељског објекта може се промијенити ако су испуњени услови 

прописани за другу врсту, и за то издато одговарајуће рјешење надлежног органа, у 

складу са одредбама овог Закона. 

 

Члан 16. 

(Књига гостију и књига жалби) 

 

(1) Угоститељ води књигу гостију и књигу жалби. 

(2) Књиге из става (1) овог члана могу се водити и у електронском облику, с тим да 
угоститељ у сваком тренутку обезбјеђује инспекцијским органима приступ истим. 
 

(3) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођења књиге гостију и 
књиге жалби. 

 

Члан 17. 

(Припремање и услуживање дувана за водену лулу као дуванског производа) 

 
(1) Угоститељски објекат може прибавити одобрење за услуживање дувана за водену 

лулу / наргилу од надлежног органа из члана 4. овог Закона, уз претходно 
прибављање доказа о испуњавању санитарних услова за угоститељске објекте који 
пружају услуге припремања и услуживања дувана за водену лулу. 

(2) Министар и министар здравства прописују санитарне услове за угоститељске објекте 

који пружају услуге припремања и услуживања дувана за водену лулу. 

 

 

Члан 18. 
 

(Могућност увођења хасап система) 
 

Угоститељи могу да успоставе и спроведу редовне контроле хигијенских услова 

припремања хране у угоститељском објекту спровођењем превентивног поступка 

самоконтроле, у складу са Принципима система анализе опасности и критичних 

контролних тачака (хасап стандард), а у складу са законом којим је уређена област 

производње, прераде, складиштења и дистрибуције хране, као и да врши контролу 

микробиолошке чистоће у складу са посебним прописом из области заштите 

становништва од заразних болести. 

 

 



 

 

Члан 19. 

(Оглашавање и рекламирање услуга) 

 
Приликом оглашавања и рекламирања услуга и истицања порука у комерцијалном 
пословању угоститељ не смије да користи ознаку прописане врсте и категорије 
угоститељског објекта која није утврђена рјешењем надлежног органа односно 
Министарства. 

 

Члан 20. 

(Забрана услуживања алкохолних пића и водене луле малољетним лицима) 

 
(1) У угоститељским објектима забрањено је да се врши продаја и услуживање 
алкохолних пића, цигарета и користи водена лула лицима млађим од 18 година. 

 

(2) У угоститељском објекту у којем се услужују алкохолна пића, цигарете и водене 

луле мора на видном мјесту да буде истакнута ознака о забрани услуживања односно 

конзумирања алкохолних пића, цигарета и водених лула лицима млађим од 18 година. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ V – ОСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

 

Члан 21. 

(Одобрење за оснивање угоститељске дјелатности) 

 

Обављање угоститељске дјелатности заснива се издавањем рјешења којим се одобрава 

оснивање угоститељске дјелатности, које издаје надлежни орган из члана 4. овог 

Закона, у зависности од врсте и категорије угоститељског објекта. 

 

Члан 22. 

(Захтјев за обављање угоститељске дјелатности) 

 

(1) Угоститељ подноси захтјев за обављање угоститељске дјелатности надлежном 
органу из члана  4. овог Закона. 
 

(2) Уз захтјев за обављање угоститељске дјелатности и категоризацију објекта 

угоститељ прилаже доказе у складу  са чланом 7. овог Закона ако је правно лице и у 

складу са чланом 8. овог Закона ако је физичко лице.  

(3) Угоститељ који не испуњава услове из члана 8. овог Закона може предати захтјев за 

обављање угоститељске дјелатности и категоризацију објекта за лице које ће 

запослити, а које испуњава услове из члана 8. овог Закона.  

 

Члан 23. 

(Рјешење о оснивању угоститељске дјелатности) 

 

(1) Надлежни орган из члана 4. овог Закона у року од 15 дана од дана подношења 
потпуног захтјева издаје рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске 
дјелатности ако су испуњени услови из члана 22. овог Закона, у противном рјешењем 
ће се одбити захтјев. 

 
(2) Против рјешења из става (1) овог члана може се изјавити жалба надлежном 
другостепеном органу у року од 15 дана од дана достављања рјешења. 
 



 

 

(3) На спровођење управног поступка примјењују се прописи о управном поступку и 
управном спору.  

 

Члан 24. 

(Садржај рјешења о оснивању угоститељске дјелатности) 

 
Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске дјелатности  садржи: 

 
          а) име и презиме, јединствени матични број и адресу пребивалишта подносиоца 

захтјева 

б) назив угоститељске дјелатности 

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

г) шифру, дјелатност, врсту и категорију угоститељског објекта  

д) врсту услуге која се пружа 

ђ) површину објекта односно простора у којем се обавља угоститељска 

дјелатност 

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

 

Члан 25. 

(Регистар угоститеља) 

 
(1) Надлежни орган води регистар угоститеља.  

 

(2) Облик, садржај и начин вођења регистра угоститеља прописује министар. 

  
(3) Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске дјелатности по 
правоснажности уписује се у регистар угоститеља. 
  
(4) Од дана уписа у регистар угоститеља угоститељу почињу тећи права и 
обавезе у складу са овим Законом и другим прописима. 
  
(5) Угоститељ је дужан отпочети са обављањем угоститељске дјелатности у року од 
шест мјесеци од дана уписа у регистар угоститеља.  
 

Члан 26. 

(Обавјештење о упису у регистар угоститеља) 

 

Рјешење о упису субјекта у регистар угоститеља надлежни орган доставља надлежној 
организационој јединици Порезне управе Федерације Босне и Херцеговине, надлежној 
тржишној, туристичко-угоститељској инспекцији и другим органима који врше надзор 
или воде службену евиденцију у области угоститељства. 

 

Члан 27.  
(Престанак обављања угоститељске дјелатности) 

 
Престанак обављања угоститељске дјелатности може бити привремени престанак 
обављања угоститељске дјелатности и стални престанак угоститељске дјелатности.  
 

Члан 28.  
(Привремени престанак обављања угоститељске дјелатности)  

 
(1) Угоститељ може привремено обуставити обављање дјелатности у трајању до једне 
године, о чему писаним путем извјештава надлежни орган из члана 4. овог Закона у 
року од седам дана од дана обуставе. 
 



 

 

(2) Изузетно од става (1) овог члана, угоститељ може да обустави обављање 
дјелатности у дужем периоду у случају болести или породиљског одсуства, у складу с 
прописима који регулишу радне односе. 
  
(3) Привремено обустављање обављања угоститељске дјелатности утврђује рјешењем 
надлежни орган из члана 4. овог Закона. 
 
(4) За вријеме трајања привремене обуставе обављања угоститељске дјелатности 
угоститељ не смије да обавља дјелатност.  
 
(5) О поновном почетку обављања дјелатности угоститељ је дужан да писаним путем 
извијести надлежни орган из члана 4. овог Закона најкасније у року од седам дана по 
истеку времена привремене обуставе угоститељске дјелатности. 
 

Члан 29. 

 

(Стални престанак обављања угоститељске дјелатности одјавом угоститеља)  

 
(1) Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељског објекта престаје да важи 
одјавом или по сили закона. 
  
(2) Угоститељ је дужан да одјави обављање угоститељске дјелатности писаним путем 
надлежном органу прије престанка рада. 
  
(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 30. 

(Престанак важења рјешења о оснивању угоститељске дјелатности) 

 
(1) Рјешење којим се одобрава оснивање угоститељске дјелатности  престаје да 
важи по сили закона: 

а) у случају смрти угоститеља 
б) ако угоститељ не започне да обавља угоститељску дјелатност у року од шест 
мјесеци од дана уписа у регистар угоститеља  
в) ако је правоснажним актом угоститељу изречена заштитна мјера забране 
обављања угоститељске дјелатности за вријеме док та мјера траје  
г) ако је инспекцијским надзором утврђено да нису испуњени услови прописани 
овим Законом, прописима донесеним на основу овог Закона и другим прописима, 
а утврђени недостаци нису отклоњени у остављеном року 
д) раскидом уговора о закупу или истеком уговорног периода.  

 
(2) Престанак важења по сили закона утврђује орган који је донио рјешење о 
оснивању угоститељске дјелатности. 
 

 

Члан 31. 

(Наставак обављања дјелатности у случају смрти угоститеља) 

 
У случају смрти угоститеља власника угоститељске дјелатности чланови заједничког 
домаћинства могу наставити обављати дјелатност путем упосленика, ако он испуњава 
услове из члана 8. овог Закона, у трајању до дванаест мјесеци. 



 

 

 

Члан 32. 

(Брисање угоститељске дјелатности из регистра угоститеља) 

 
(1) О престанку важења рјешења о одобрењу оснивања угоститељске дјелатности 
надлежни орган доноси рјешење. 

 
(2) По правоснажности рјешења угоститељска дјелатност се брише из регистра. 

 
(3) О брисању из регистра угоститеља надлежни орган обавјештава надлежну 
организациону јединицу Пореске управе, туристичко-угоститељску инспекцију и друге 
органе који врше надзор или воде службену евиденцију у области угоститељства 
достављањем правоснажног рјешења. 

 

ПОГЛАВЉЕ VI – РАЗВРСТАВАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 33. 

(Врсте угоститељских објеката) 

 
(1) Угоститељски објекти могу бити: 

 

а) „Хотели и сличан смјештај“, укључујући хотеле, хотеле баштине, туристичка 

насеља (хотелска, апартманска и слична насеља), апартманске хотеле и мотеле 

б) „Одмаралишта и слични објекти за краћи одмор“, укључујући дјечија и друга 

одмаралишта, станове за одмор и бунгалове, сеоске куће и колибе без услуга 

одржавања, омладинске хостеле и планинарске домове 

в) „Кампови и простори за камповање“, укључујући камп-кућице или камп-

приколице, просторе за камповање и логоровање с циљем разоноде, лова или 

риболова  

г) „Остали смјештај“, укључујући студентске домове, школске домове, радничке 

хостеле, преноћишта, пансионе, спаваћа кола на жељезници (вагоне за спавање) 

д) „Домаћинства и сеоска домаћинства“, укључујући куће, станове и собе у 

којима се пружа угоститељска дјелатност 

ђ) „Угоститељски објекти у којима се припрема и послужује храна и пића“, 

укључујући ресторане, ресторане-салоне за посебне прилике, кафетерије, 

ресторане брзе хране, мјеста  за припрему оброка за конзумирање изван објекта 

припреме, камионе за продају сладоледа, покретна колица са храном, припрему 

хране на штандовима на тржницама, дјелатности ресторана и барова везаних за 

транспорт, када се обављају помоћу издвојених јединица 

е) „Дјелатност припреме пића“, укључујући барове, таверне, коктел барове, 

дискотеке (у којима се понајприје нуде пића), пивнице, кафане, барове за 

припрему воћних пића и покретне продаваче пића  

ж) Дјелатност кетеринга. 

(2) Министар правилницима прописује минималне услове и услове за категорију 

објеката који се категоризирају од тачке а) до тачке ж) овог члана. 

 



 

 

Члан 34. 

 (Хотели и сличан смјештај)  
 

(1) Група угоститељских објеката под називом „Хотели и сличан смјештај“ 

укључује пружање услуга смјештаја, у правилу, на дневној или седмичној основи, за 

краћи боравак посјетилаца.  

(2) Услуге смјештаја из става (1) овог члана су услуге пружања смјештаја у 

намјештеним собама и апартманима, с чајном кухињом, осигурањем дневног чишћења 

и спремања кревета те пружања допунских услуга, као што су услуге хране и пића, 

услуга паркирања ако објекат није у заштићеној зони, услуге прања веша, базена за 

пливање и дворане за вјежбање, изнајмљивање опреме за рекреацију те опреме за 

конференције и састанке. 

(3) Група „Хотели и сличан смјештај“  из става (1) овог члана укључује смјештај у: 

a) хотелима 

b) хотелима баштинама 

c) туристичким насељима (хотелска, апартманска и слична насеља) 

d) апартманским хотелима 

e) мотелима. 

 

Члан 35. 

(Одмаралишта и слични објекти за краћи одмор) 

 

(1) Група угоститељских објеката под називом „Одмаралишта и слични објекти за 

краћи одмор“ укључује пружање услуга смјештаја, у правилу, на дневној или 

седмичној основи, за кратки боравак посјетилаца, у просторијама које се састоје од 

намјештених соба или простора за боравак и спавање, с опремом за кухање или с 

потпуно опремљеним кухињама.  

(2) Услуге смјештаја из става (1) овог члана пружају се у апартманима  или становима 

у малим самостојећим, вишефункционалним зградама или групама зграда, 

самостојећим бунгаловима или сеоским кућама и колибама у којима се пружа веома 

мали број комплементарних услуга, ако се уопште икакве пружају. 

(3) Група угоститељских објеката под називом „Одмаралишта и слични објекти за 

краћи одмор“ из става (1) овог члана укључује смјештај у:  

а) дјечијим и осталим одмаралиштима 

б) становима за одмор и бунгаловима 

в) сеоским кућама и колибама без услуга одржавања 

г) омладинским хостелима и планинарским домовима. 

 

Члан 36. 

(Кампови и простори за камповање) 

 

(1) Група угоститељских објеката под називом „Кампови и простори за камповање“ 

укључује пружање услуга смјештаја у камп-кућицама или камп-приколицама, 

просторима за камповање и логоровање с циљем разоноде, лова или риболова, за 

посјетиоце с краћим боравком, и пружање услуга коришћења простора и пратећих 

објеката за аутодомове (кампере). 

 

(2) Услуге смјештаја из става (1) овог члана пружају се као: 



 

 

a) смјештај у заклонима или празним објектима за постављање шатора и/или 

врећа за спавање, бивацима. 

 

Члан 37. 

(Остали смјештај) 

(1) Група угоститељских објеката под називом „Остали смјештај“  укључује пружање 

услуга смјештаја за привремени или дужи боравак у једнокреветним или 

вишекреветним собама или домовима за студенте, (сезонске) раднике мигранте те 

остале појединце. 

(2) Група угоститељских објеката под називом „Остали смјештај“ из става (1) овог 

члана укључује:  

а) студентске домове 

б) школске домове 

      в) радничке хостеле 

      г) преноћишта и пансионе 

      д) спаваћа кола на жељезници (вагони за спавање). 

 

 

Члан 38. 

(Припрема и услуживање хране) 

 

(1) Дјелатност припреме и услуживања хране укључује дјелатности послуживања 

хране и пића, које укључују комплетне оброке или пића за директну потрошњу, без 

обзира на начин пружања услуга, без обзира на то да ли је ријеч о традиционалним 

ресторанима, самоуслужним или брзим ресторанима, у облику трајних или 

привремених штандова, са или без сједала.  

(2) Дјелатност из става (1) овог члана укључује и дјелатности достављања 

припремљених оброка потрошачима, било да им је припремљени оброк сервиран док 

су на мјесту или свако себи сервира изложене припремљене оброке, било да потрошачи 

конзумирају припремљене оброке на лицу мјеста, односе их са собом или су им 

достављени. Ово укључује припрему и сервирање оброка за директну потрошњу с 

моторизованог возила или колица за сервирање оброка. 

(3) Дјелатност припреме и услуживања хране обавља се у:  

а) ресторанима, ресторанима-салонима за посебне прилике и ресторанима 

брзе хране 

б) кафетеријама 

в) мјестима за припрему оброка за конзумирање изван објекта припреме 

г) камионима за продају сладоледа 

д) покретним колицима с храном 

ђ) припрема хране на штандовима на тржницама 

е) дјелатности ресторана и барова везаних за транспорт, када се обављају 

помоћу издвојених јединица. 

 

 

Члан 39. 

Дјелатности припреме и услуживања пића  

 



 

 

(1) Дјелатност припреме и услуживање пића укључује дјелатности припремања и 

сервирања пића за директну потрошњу на лицу мјеста. 

(2) Дјелатност из става (1) овог члана укључује дјелатности: 

а) барова 

б) таверни 

в) коктел барова 

г) дискотека (у којима се понајприје нуде пића) 

д) пивница 

ђ) кафана 

е) барова за припрему воћних пића 

ж) покретних продавача пића. 

 

 

                                                   Члан 40. 

 

(Пружање кетеринг услуге) 

 
(1) У зависности од врсте објекта и нивоа услуге, кетеринг услуга може бити: 

 
а) професионална кетеринг услуга – кетеринг услуга коју пружају угоститељски 
објекти врсте „кетеринг објекат“ и угоститељски објекат врсте „ресторан“ који 
пружа кетеринг услуге   
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 с 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 пића и 

достављати их или достављати и услуживати их на другом мјесту ако испуњавају 
услове прописане посебним прописима из области угоститељства. 
 

 

Члан 41. 

(Повремене угоститељске услуге) 

 

(1) Поједине угоститељске услуге могу да се повремено пружају 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 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 да се обављају на одређено 
вријеме 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 да се пружају на простору 
заштићеног природног добра и његове заштићене околине, по претходно прибављеној 
сагласности надлежног органа за послове заштите културних добара. 

 
(6) Министар правилником прописује минималне и санитарно-хигијенске услове за 
обављање угоститељске дјелатности изван угоститељског објекта. 
 

 

Члан 42. 

(Угоститељске услуге у покретном објекту) 

 
(1) Угоститељ може да пружа поједине угоститељске услуге у покретном објекту који 
се премјешта из једног мјеста у друго властитим погоном или вучом, а који испуњава 
прописане минималне и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских 
услуга. 

 

(2) У покретном објекту из става (1) овог члана може да се услужује храна 
припремљена на другом мјесту 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 може да се пружа 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 минималне, санитарно-хигијенске и здравствене услове које 
морају испуњавати ови објекти. 
 

 Члан 43.  

(Угоститељске услуге на пловним објектима) 

(1) Под условима утврђеним овим Законом, прописима донесеним на основу овог 

Закона и другим прописима угоститељ – физичко лице може да пружа услуге прехране 

и пића на свом пловном објекту за највише 20 гостију истовремено. 

(2) Министар правилником прописује минималне услове, као и начин њиховог 

утврђивања, које морају испунити објекти из става (1) овог члана.  

(3) На пружање услуга из става (1) овог члана на одговарајући начин примјењују се 

одредбе чланова од 14. до 21. овог Закона.  

 

ПОГЛАВЉЕ VII – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ У ДОМАЋИНСТВУ И 

СЕОСКОМ ДОМАЋИНСТВУ 



 

 

 

Члан 44. 

(Угоститељске услуге у домаћинству) 

 
(1) Угоститељске услуге у сопственом домаћинству може да пружа физичко лице 
држављанин Босне и Херцеговине (у даљем тексту: изнајмљивач). 

 

(2) Угоститељским услугама у домаћинству сматрају се: 

 
a) услуге смјештаја у соби, апартману и кући за одмор, који су власништво 
изнајмљивача, до највише десет соба, односно двадесет кревета.  
b) услуге смјештаја у кампу, организованом на земљишту које је власништво 
изнајмљивача, с највише 10 смјештајних јединица, односно за 30 гостију 
истовремено, у које се не убрајају дјеца у доби до 12 година. 

 
 

Члан 45. 

(Услови 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) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству издаје 
надлежни орган 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 је изнајмљивач држављанин Босне и Херцеговине  

      в) да је изнајмљивач пословно способна особа  
г) да објекат у којем ће се пружати услуге испуњава минималне услове за врсту и 
услове за категорију у складу са овим Законом. 

 

(3) Изузетно од става (2) тачке а) овог члана изнајмљивачу ће се издати рјешење и ако 
је објект или земљиште за камп у власништву његовог брачног партнера, сродника у 
правој линији или члана породице с којим живи у заједничком домаћинству, уз њихову 
писану сагласност изнајмљивачу за пружање угоститељских услуга у домаћинству. 
 

 

Члан 46. 

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

одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству) 

 

 
(1) Уз захтјев за добијање рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у 
домаћинству изнајмљивач прилаже: 

 
а) доказ о власништву 

б) увјерење о држављанству 

в) увјерење о пословној способности издато од надлежног центра за социјални 

рад  

г) доказ да није изречена мјера забране обављања дјелатности  
    д) доказ о испуњености минималних услова за врсту и категорију објекта и 
категоризацијом. 

 

(2) Министар правилником прописује минималне услове за врсту, категорију, услове 
за категорије, ознаке за категорије, начин означавања категорија и поступка 
категоризације објеката из става (1) тачка д) овог члана. 



 

 

 
 

Члан 47. 

(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 

в) врсту и категорију објекта у којем се пружа услуга 

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

 
(2) Надлежни орган доноси рјешење у року од 15 дана од дана пријема потпуног 
захтјева. 

 
 (3) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству уписује се у 
регистар изнајмљивача и сеоских домаћинстава која пружају угоститељске услуге који 
води надлежни орган који је и издао рјешење. 

 

(4) Рјешење из става (3) овог члана доставља се Пореској управи ФБиХ, надлежној 
тржишно-туристичко-угоститељској инспекцији и другим органима који врше надзор 
или воде службену евиденцију у области угоститељства. 

 
(5) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођења регистра из става 
(3) овог члана. 

 

Члан 48. 

(Престанак важења рјешења о одобрењу за пружање 

угоститељских услуга у домаћинству) 

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

важити: 

 
а) у случају смрти изнајмљивача  
б) у случају одјаве 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  
в) ако се утврди престанак испуњавања неког од обавезних услова за добијање 
рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у домаћинству из члана 45. 
овог Закона  
г) 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 дванаест 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. 

 

Члан 49. 

(Обавезе изнајмљивача) 

 
(1) У пружању угоститељских услуга у домаћинству изнајмљивач је у складу са 

одредбама овог Закона дужан да: 

 



 

 

а) видно истакне натпис са ознаком врсте и категорије објекта, утврђене рјешењем 
надлежног органа  
б) у објекту видно истакне цијене услуга које нуди, као и информацију о обавези 
плаћања боравишне таксе, те да се придржава истакнутих цијена  

      в) води књигу гостију на принципима уредности и тачности. 

 
(2) Министар правилником прописује облик и начин вођења књиге гостију из става (1) 
тачке в) овог члана. 

 

 

Члан 50. 

(Угоститељске услуге у сеоском домаћинству) 

 

(1) Сеоско домаћинство, као изнајмљивач, пружа угоститељске услуге смјештаја: 
 

а) у соби, апартману или сеоској кући за одмор до највише десет соба, односно 20 
кревета  
б) у кампу, организованом на земљишту у власништву сеоског домаћинства, са 
највише 15 смјештајних јединица, односно за 50 гостију истовремено, у које се не 
убрајају дјеца у доби до 12 година. 

  

 

Члан 51. 

(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 на захтјев физичког лица, члана сеоског домаћинства, ако су 
испуњени сљедећи услови: 
 

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

власник земљишта за камп 

б) да је изнајмљивач држављанин Босне и Херцеговине 

в) да је изнајмљивач пословно способна особа 

г) 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) тачке 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 52. 

(Обавезни документи који се подносе  

уз захтјев за добијање рјешења о 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 сљедеће документе:  



 

 

а) доказ о власништву 

б) увјерење о држављанству  

в) доказ о пословној способности  

г) доказ о 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) тачке г) овог члана. 
 

 

Члан 53. 

(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  
в) врсту (услуге смјештаја у соби, апартману или сеоској кући за одмор, услуге 
смјештаја у кампу) и категорију објекта у којем се пружа услуга  
г) број смјештајних јединица и кревета унутар објекта за изнајмљивање. 

 
(2) Надлежни орган из члана 4. става (3) доноси рјешење у року од 15 дана од дана 
пријема потпуног захтјева. 

 

(3) Рјешење о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству 
уписује се у регистар изнајмљивача и сеоских домаћинстава која пружају угоститељске 
услуге који води надлежни орган који је и издао рјешење. 

 
(4) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођење регистра из става 
(3) овог члана. 
 

 

Члан 54. 

(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) у случају смрти физичког лица  
б) 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 утврдило датум ранији од дана подношења одјаве  
в) ако се утврди престанак испуњавања неког од обавезних услова за добијање 
рјешења о одобрењу за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству из 
члана 51. овог закона  
г) 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 дванаест 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. 
 

Члан 55. 

(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 обавезно је да:  

а) видно истакне натпис са 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 

      в) води књигу гостију на принципима уредности и тачности. 
(2) Министар правилником прописује облик и начин вођења књиге гостију из става (1) 
тачке в) овог члана. 

 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ VIII – КАМПОВАЊЕ 

 

Члан 56. 

(Услуге камповања) 

 
(1) Угоститељи 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 чланом 36. овог Закона. 

 

(3) Камповање се врши у организованим камповима, под којима се сматрају кампови 
који се налазе на подесном, намјенски уређеном и ограђеном земљишту, с 

обезбијеђеном пратећом инфраструктуром (санитарно-хигијенски услови, мокри чвор, 
одлагање смећа), на којем се гостима изнајмљују простори на отвореном (камп мјесто, 

камп парцела) за смјештај сопствене или у кампу изнајмљене опреме, а могу се 

пружати и услуге смјештаја у објектима (кућица у кампу и бунгалов), као и услуге 
хране и пића. 
 

 

Члан 57. 

(Привремени кампови) 

 
Изузетно, за вријеме одржавања спортских, културно-умјетничких или других 
манифестација дозвољено је организовање привременог кампа, у којем случају камп не 
мора испуњавати опште минималне услове у погледу изградње објеката и пратеће 
инфраструктуре. 
 

 

Члан 58. 

(Рјешење за одобрење обављања услуге камповања) 

 
(1) За обављање дјелатности камповања из чланова 56. и 57. овог Закона прибавља се 
рјешење надлежног органа. 

 



 

 

(2) Надлежни орган рјешењем одређује простор (земљиште), мјесто и вријеме пружања 
услуга камповања из чланова 56. и 57. 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) Министар правилником прописује минималне услове и еколошке услове за 
пружање угоститељских услуга у кампу. 

 
(6) Забрањено је камповање и постављање шатора, камп-кућица и друге опреме за 
камповање изван простора одређених за камповање. 
 

 
 
 

ПОГЛАВЉЕ IX – РЕГИСТРИ У УГОСТИТЕЉСТВУ 

 

Члан 59.  
(Општи електронски регистар угоститељства у Федерацији БиХ) 

 

(1) Министарство води Општи електронски регистар угоститељства у Федерацији 
БиХ (у даљем тексту: Општи регистар) у који се уписују подаци о угоститељима, 
угоститељским објектима и угоститељским услугама.  
 
(2) Општи регистар угоститељства из става (1) овог члана је јаван.   

 

(3) Општи регистар чине: 

a) Регистар угоститеља према врстама објеката из члана 33. овог Закона  

b) Регистар изнајмљивача и сеоских домаћинстава.  
 
(4) Министар правилником прописује облик, садржај и начин вођења Општег 
регистра, као и обавезу надлежних органа за достављања података који се уносе у 
регистар, те поступак и начин брисања из регистра. 

 

 

 

ПОГЛАВЉЕ X – КАТЕГОРИЗАЦИЈА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 60. 

(Категоризација)  

 

 

(1) Обавезној категоризацији подлијежу сви објекти који пружају услугу 

смјештаја из члана 33. овог Закона. 

 
(2) Угоститељски објекти за смјештај разврставају се у врсте и категорије у складу са 
стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката. 

 
(3) Угоститељски објекти за смјештај из групе „Хотели и сличан смјештај“ могу се 
разврстати у подврсту и према посебним услугама које се у њима пружају. 

 



 

 

(4) Категорија угоститељског објекта означава се одговарајућим бројем звјездица или 
другим знаковима на стандардној плочи. 
 

 

Члан 61. 

(Захтјев за одређивање врсте и категорије) 

 
(1) Захтјев за одређивање врсте и категорије угоститељских објеката угоститељ 
подноси надлежном органу из члана 4. овог Закона.  

 
(2) Министар правилником прописује минималне услове за утврђивање категорије, 
врсте и подврсте угоститељских објеката, као и угоститељске услуге које се пружају и 
могу пружати у појединој врсти угоститељског објекта. 
 

 

Члан 62. 

(Поступак категоризације) 

 
(1) Категоризацију угоститељских објеката за смјештај врши надлежни орган из члана 
4. овог Закона у зависности од врсте угоститељског објекта. 
 
(2) Руководилац надлежног органа доноси рјешење о разврставању врсте односно 
подврсте угоститељског објекта у одређену категорију. 
 
(3) Министар правилником утврђује начин спровођења поступка категоризације 
угоститељских објеката. 
 
(4) Изузетно, руководилац надлежног органа може донијети привремено рјешење за 
одређивање категорије у трајању до шест мјесеци ако утврди да угоститељ може у 
кратком року отклонити одређена одступања од утврђене категорије. 
 

(5) Надлежни орган по службеној дужности врши поновну категоризацију 

угоститељских објеката (рекатегоризацију) након што истекне рок од пет година од 

дана издатог рјешења о категоризацији, о чему доноси рјешење.  

 

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

члана. 

 

(7) Рјешење из ставова (2) и (5) овог члана је коначно и против истог није дозвољена 

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

 

Члан 63. 

(Одређивање подврсте хотела и туристичког насеља) 

 
(1) Разврставање угоститељских објеката за смјештај врсте хотел и туристичко насеље 
у подврсту врши надлежни орган из члана 4. овог Закона, на захтјев угоститеља. 

 

(2) Руководилац надлежног органа доноси рјешење којим разврстава угоститељски 
објект врсте хотел у подврсту, односно рјешење којим се утврђује испуњеност услова 
за дату подврсту. 
 
(3)  Рјешење из става (2) овог члана је коначно и против истог није дозвољена жалба, 
али се може тужбом покренути управни спор пред надлежним судом у складу са 
прописима о управном поступку.  

 

Члан 64. 



 

 

(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 објект одступа од прописаних 
стандарда за категорију угоститељског објекта, рјешењем се утврђује престанак раније 
издатог рјешења о утврђивању категорије. 

 
(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 65. 

(Стандардна плоча) 

 

(1) Угоститељски објекти из члана 60. става (4) означени су стандардном плочом. 

(2) Угоститељ сноси трошкове израде плоче из става (1) овог члана.  

(3) Министар правилником прописује изглед и облик стандардних плоча за означавање 

врсте и категорије угоститељског објекта.   

 
 
ПОГЛАВЉЕ XI – УПРАВНИ НАДЗОР 

 

Члан 66. 

(Управни надзор) 

 
Управни надзор над примјеном овог Закона и прописа донесених на темељу овог 
Закона врши Министарство. 

 

Члан 67. 

(Инспекцијски надзор) 

 
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба овог Закона и прописа донесених за 
његово провођење, те појединачних аката, услове и начин рада угоститеља, спроводи 
Федерална управа за инспекцијске послове путем федералних тржишних и санитарних 
инспектора, кантонална управа за инспекцијске послове и градска/општинска управа за 
инспекцијске послове у складу са чланом 4. овог Закона у оквиру своје надлежности. 
 

 

Члан 68. 

(Посебни послови у надлежности федералних инспектора) 

 
Осим послова наведених у члану 67. овог Закона, Федерална управа за инспекцијске 
послове обавља и друге послове који су овим Законом и другим прописима донесеним 
на основу овог Закона стављени у њену надлежност. 

 

Члан 69. 



 

 

(Заштита личних података) 

 
У прикупљању, евидентирању, обради и коришћењу личних и других података 
инспектор посебно води рачуна о заштити личних и других података те њиховој 
тајности и повјерљивости, поступајући у складу с одредбама прописа којима се 
регулише област заштите личних и тајних података. 

 

Члан 70. 

(Рјешење о отклањању недостатака) 

 
(1) Ако у вршењу инспекцијског надзора над примјеном одредаба овог Закона или 
прописа донесених за његово спровођење инспектор утврди да пропис није 
примијењен или је неправилно примијењен, поред општих овлашћења прописаних 
посебним законом, дужан је да донесе рјешење којим се налаже отклањање утврђених 
недостатака и да одреди рок за њихово отклањање. 

 

(2) Ако се утврђене неправилности из става (1) овог 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) овог члана не одлаже извршење рјешења. 

 

Члан 71. 

(Рјешење о забрани обављања угоститељске дјелатности) 

 
(1) Инспектор ће рјешењем забранити даље обављање угоститељске дјелатности до 
отклањања утврђених недостатака ако у провођењу инспекцијског надзора утврди да 
се угоститељска дјелатност обавља:  

а) без рјешења за обављање угоститељске дјелатности  
      б) у супротности са рјешењем којим се одобрава обављање угоститељске 

дјелатности  
в) без рјешења надлежног органа којим се утврђује да простор, уређаји и опрема за 
обављање угоститељске дјелатности удовољавају прописаним условима за 
обављање те дјелатности  
г) забрана обављања угоститељске дјелатности у смислу овог члана ће се 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) овог члана не одлаже извршење рјешења. 

 

(4) Субјекту надзора којем 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 превозна средства којим 
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 накнадом 
трошкова принудног извршења и трошковима евентуалне штете настале принудним 
извршењем, примјењују се одредбе прописа којим је регулисан инспекцијски надзор у 
Федерацији БиХ. 
 



 

 

 

Члан 72. 

(Обавјештење надлежног органа о повреди прописа) 

Ако инспектор приликом обављања инспекцијског надзора утврди неправилности или 
непридржавање прописа за чији надзор није надлежан, обавјештава надлежни орган без 
одгађања, а најкасније у року од осам дана. 
 

 

Члан 73. 

(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. 
 
 
 

 

ПОГЛАВЉЕ XII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 74. 

 
(1) Новчаном казном у износу од 3.000,00 КМ до 30.000,00 КМ казниће се за 
прекршај угоститељ као правно лице ако: 

 

а) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 7. овог Закона 

б) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 9. ставовима (1) до 

(7)  овог Закона 
 

в) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 10. овог Закона  
 

г) у остављеном року не отклони недостатке утврђене рјешењем инспектора 
везане за испуњавање прописаних општих услова у погледу пословних 
просторија, уређаја, опреме и запослених, а у поступку инспекцијске контроле 
се утврди да не испуњава (члан 70. став (2)) 

 
д) обавља угоститељску дјелатност у кампу без посједовања рјешења надлежног 
органа за обављање те дјелатности (члан 58). 

 
(2) За прекршај из става (1) овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ. 

 

Члан 75. 

 
(1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 15.000,00 КМ казниће се за прекршај 
угоститељ као правно лице ако: 

 
а) обавља угоститељску дјелатност у супротности са чланом 14. ставови (1), (2) 
и (3)  

 
б) приликом оглашавања и рекламирања поступа супротно члану 19. 



 

 

в) врши продају и услуживање алкохолних пића лицима млађим од 18 година 

(члан 20. став (1)) 
 

г) обавља професионалну кетеринг услугу без уговора с 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 40. став (2)) 

 
д) у угоститељском објекту врсте: гостионица, ћевабџиница/роштиљница, 
ашчиница, пицерија и посластичарница пружа професионалну кетеринг услугу 
(члан 40. став (1) тачка б)) 

 
ђ) не уклони стандардну плочу (члан 64. став (4)), врши угоститељске услуге 

изван угоститељског објекта у супротности са чланом 41. ставови (1) до (5) овог 

Закона 

е) обавља угоститељску дјелатност у кампу у супротности са чланом  56. ставом 

(1) 
  

ж) пружа угоститељске услуге на водама у супротности са чланом 42. 
 

з) обавља угоститељску дјелатност у објектима који подлијежу обавезној 
категоризацији, а не поднесе захтјев за утврђивање категорије Министарству, 
односно надлежном органу (члан 62. став (3)). 

 
(2) За прекршај из става (1) овог члана казни ће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 1.500,00 КМ до 7.500,00 КМ. 
 

(3) Новчаном казном у износу од 1.500,00 КМ до 10.000 КМ казниће се физичко лице 

власник угоститељског објекта ако обавља угоститељску дјелатност противно члану 

14. ставовима (1) до (3), члановима 19. и 20. овог Закона.  

Члан 76. 

 
Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се за прекршај 
физичко лице ако:  

a) поступа у супротности сa чланом 8. и чланом 9. ставови (1) до (7) овог Закона. 

 

Члан 77. 

 
Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се изнајмљивач 
физичко лице: 

 
а) ако обавља дјелатност пружања угоститељских услуга у домаћинству без 
рјешења о одобрењу из члана 45. става (1) овог Закона 

 
б) aко пружа угоститељске услуге у домаћинству супротно члану 49. овог 

Закона.  

 
Члан 78. 

 
Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 5.000,00 КМ казниће се физичко лицe 
као члан сеоског домаћинства ако: 

 
а) пружа угоститељске услуге у сеоском домаћинству без рјешења о одобрењу 
из члана 51. става (1) овог Закона 



 

 

 
б) пружа угоститељске услуге у сеоском домаћинству супротно члану 55. овог 

Закона.  

 
Члан 79. 

 
Новчаном казном у износу од 100,00 КМ до 500,00 КМ казниће се за прекршај 

физичко лице 

 

a) које кампује изван простора одређених за камповање (члан 56. став (3)). 

 

Члан 80. 

 
(1) За прекршаје из чланова 70. и 71. овог Закона који су почињени од истог 
угоститеља, у истом угоститељском објекту други пут у року од двије године од дана 
правоснажности првог рјешења о прекршају, односно коначности и извршности 
прекршајног налога, 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 чланова 70. и 71. овог Закона који су почињени од истог 
угоститеља, у истом угоститељском објекту по трећи пут у року од двије године од 
дана правоснажности првог рјешења о прекршају, односно коначности и извршности 
прекршајног налога, поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мјера забране 

обављања угоститељске дјелатности у том објекту у трајању од три до шест мјесеци. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ XIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 81. 

(Обавеза усклађивања пословања) 

 

Угоститељи који обављају угоститељску дјелатност ускладиће своје пословање сa 
одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона. 

 

Члан 82. 

(Започети поступци) 

 
Поступци започети по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог Закона 
окончаће се по тим прописима. 

 

Члан 83. 

( 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: 

    
  а) садржај, образац и начин вођења књиге гостију и књиге жалби у 

угоститељским објектима (члан 16. став (3))  
       б) облик, садржај и начин вођења регистра угоститеља (члан 25. став (2))  
       в) облик, садржај и начин вођења регистра изнајмљивача и сеоских 
домаћинстава која пружају угоститељске услуге (члан 47. став (3) и члан 53. став 
(3)) 
      г) облик, садржај и начин вођења књиге гостију за изнајмљиваче и сеоска 
домаћинства (члан 49. став (2) и члан 55. став (2))     



 

 

      д) облик, садржај, начин вођења и начин достављања података који се уносе у 
Општи електронски регистар угоститељства (члан 59. став (4)) 
     ђ) начин спровођења поступка категоризације угоститељских објеката (члан 62. 
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: 

 
а) минималне услове у погледу уређења и опреме, угоститељских објеката и 
услуга (члан 9. став (7))  
б) минималне услове и услове за категорију објеката који се категоризирају 
(члан 33. став (2))  
в) минималне и санитарно-хигијенске услове за обављања угоститељске 

дјелатности изван угоститељског објекта (члан 41. став (6))  
г) минималне, санитарно-хигијенске и здравствене услове за пружање услуга у 
покретним објектима (члан 42. став (6))  

      д) минималне услове за пружање услуга на пловним објектима (члан 43. став 
(2))   
ђ) минималне услове за врсту, категорију, услове за категорије, ознаке за 
категорије, начин означавања категорија и поступка категоризације објеката за 
пружање угоститељских услуга у домаћинству и сеоском домаћинству (члан 46. 
став (2) и члан 52. став (3))  
е) минималне и еколошке услове за пружање угоститељских услуга у кампу 
(члан 58. став (5))   
ж) минималне услове за утврђивање категорије, врсте и подврсте угоститељских 
објеката, као и угоститељске услуге које се могу пружати у појединој врсти 
угоститељског објекта (члан 61. став (2))  
з) изглед и садржај стандардних плоча за означавање категорије угоститељског 
објекта (члан 65. став 3)). 

 

(3) Министар и министар здравства ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 
овог закона донијети правилник којим прописују санитарне услове за угоститељске 
објекте који пружају услуге припремања и услуживања дувана за водену лулу (члан 17. 
став (2)). 
 
 

Члан 84. 

(Примјена ранијих прописа) 

 
До доношења подзаконских аката на основу овог Закона примјењиваће 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 полова) 

 
Граматичка терминологија кориштена у овом Закону подразумијева оба спола. 
 

Члан 86. 

(Престанак важења) 

 
Даном ступања на снагу овог Закона престаје важити Закон о угоститељској 
дјелатности („Службене новине Федерације БиХ“ број: 32/09). 
 

 

Члан 87. 



 

 

(Ступање на снагу) 

 
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеним новинама 
Федерације БиХ“. 


