
а) укупан број епидемија које су се јавиле,

б) број обољелих људи и број смртних случајева,

в) узрочник избијања обољења,

г) врста намирнице због које је дошло до избијања обо-
љења,

д) утврђивање мјеста производње, куповине, набавке,
конзумирања хране, односно намирница,

ђ) хигијенски услови приликом припреме и дистрибу-
ције хране.

(2) Субјекат у пословању са храном, приликом обавља-
ња испитивања ради утврђивања присуства узрочника обо-
љења из члана 6. овог правилника чува резултате у раздо-
бљу које је утврдио надлежни институт и саопштава резул-
тате и/или доставља изолате надлежном институту на
захтјев.

Члан 12.

Надлежни институти редовно прате савремена стручна
и научна достигнућа, као и актуелне епидемиолошке и
епизоотиолошке ситуације у земљама у окружењу и свије-
ту и Комисији предлажу мјере у складу са тим.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/08-505-100-2/12
10. априла 2013. године Министар,
Бања Лука Др Слободан Станић, с.р.
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На основу члана 4. став 5. Закона о занатско-предузет-
ничкој дјелатности (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 117/11 и 121/12) и члана 82. став 2. Закона о репу-
бличкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,

бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
индустрије, енергетике и рударства, уз сагласност мини-
стра трговине и туризма, министра за просторно уређење,
грађевинарство и екологију и министра пољопривреде,
шумарства и водопривреде,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О ЗАНАТСКИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА

Члан 1.

Овим правилником прописују се дјелатности које се
сматрају занатском производњом и занатским услугама.

Члан 2.

Обављање занатских дјелатности врши се у складу са
условима и на начин утврђен Законом о занатско-предузет-
ничкој дјелатности, као и другим посебним прописима
којима се уређује поједина занатска дјелатност.

Члан 3.

Листа занатских дјелатности које се сматрају занат-
ском производњом и услугама налази се у Прилогу овог
правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 4.

Предузетник обавља занатску дјелатност ако једну од
дјелатности из члана 3. овог правилника обавља као прете-
жну дјелатност, односно као претежну дјелатност издвоје-
не јединице у саставу предузетника.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 05.01/020-763/13
29. марта 2013. године Министар,
Бања Лука Др Жељко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 13. став 13. Закона о угоститељству
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 15/10 и 57/12)
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и
86/10), министар трговине и туризма, уз сагласност мини-
стра за просторно уређење, грађевинарство и екологију и
министра здравља и социјалне заштите,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК

О ПОСТУПКУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ

КВАЛИТЕТА УСЛУГА И СТАНДАРДА РЕСТОРАНА

Члан 1.

Овим правилником прописују се критеријуми за про-
цјену квалитета услуга и стандарда угоститељских објека-
та врсте “ресторан” и начин утврђивања квалитета услуга
и стандарда у ресторанима.

Члан 2.

(1) Поступак процјене квалитета услуга и стандарда
ресторана спроводи Комисија за процјену квалитета (у
даљем тексту: Комисија).

(2) Комисија се састоји од три члана (предсједника и
два члана), те замјенских чланова, коју именује министар
надлежан за послове туризма и угоститељства (у даљем
тексту: министар).

(3) Комисију чине представници министарства надле-
жног за послове туризма и угоститељства (у даљем тексту:
Министарство) и представници из реда гастрономско-уго-
ститељске струке.

(4) Комисија разматра захтјеве за процјену квалитета
услуга и стандарда ресторана, провјерава и утврђује испу-
њеност услова прописаних овим правилником и даје мини-
стру приједлог за утврђивање квалитета услуга и стандар-
да у ресторанима.

(5) Министар рјешењем утврђује највиши квалитет
услуга и стандарда у ресторанима.

Члан 3.

(1) Угоститељ Министарству подноси захтјев за утвр-
ђивање квалитета услуга и стандарда у ресторанима.

(2) Подношење захтјева из става 1. овог члана није оба-
везно.

(3) Уз захтјев угоститељ прилаже овјерену копију рје-
шења надлежног органа којим се одобрава обављање уго-
ститељске дјелатности и доказ о уплати републичке адми-
нистративне таксе, у складу са посебним прописима.

Члан 4.

(1) Комисија није дужна да угоститељу најави вријеме
утврђивања квалитета услуга и стандарда у ресторанима.

(2) Комисија је дужна да поступак процјене квалитета
услуга и стандарда у ресторанима обави што објективније,
без предрасуда, односно наклоности.

(3) Након обављеног поступка процјене квалитета
услуга и стандарда ресторана, Комисија записнички кон-
статује испуњеност услова прописаних овим правилником
и може дати рок од највише 30 дана за отклањање уочених
недостатака, уколико сматра да се недостаци могу откло-
нити у датом року.

(4) Угоститељ може у року од 30 дана од дана пријема
резултата из става 3. овог члана обавијестити Министар-
ство о отклоњеним недостацима.

(5) Комисија даје приједлог министру за доношење рје-
шења о утврђивању квалитета услуга и стандарда у ресто-
ранима након увида у доказе о отклоњеним недостацима
из става 4. овог члана.

(6) Уколико угоститељ не отклони недостатке из става
3. овог члана у датом року, министар закључком одбацује
захтјев.
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