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       На основу члана 54. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'',број 129/07, 83/14-др.закон 101/16-др.закон и 47/18), члана 71. став 1. 

Статута општине Кнић („Сл. гл. општине Кнић“ бр. 1/19), Закона о угоститељству 

("Сл. гласник РС", бр. 17/2019),Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник 

РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);Правилника о стандардима за 

категоризацију угоститељских објеката за смештај (,,Службени гласник РС“ број 

83/16 и 30/17); Правилника о условима и начину обављања угоститељскe 

делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских 

објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање 

угоститељскихобјеката (,,Службени гласник РС“ број 48/12 и 58/16);Правилника о 

минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање 

угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству 

("Службени гласник РС", број 41/10 и 48/2012 – др. правилник) – ван снаге су 

стављене одредбе које се односе на минимално техничке услове за уређење и 

опремање угоститељских објеката у домаћој радиности и у сеоском туристичком 

домаћинству, начелник Општинске управе општине Кнић, дана 26.05.2020. 

године, доноси следеће: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за категоризацију угоститељских објеката за 

смештај: 

куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства 

 
 
 

 I    Формира се Комисија за категоризацију угоститељских објеката за смештај: 

куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства у саставу 

 

1. Марина Димитријевић, мастер инг.грађевинарства 

2. Татјана Буђевац, дипл. правник 

3. Катарина Благојевић, записничар 

 

          II       Задатак Комисије, да на писани и образложени захтев физичких и 

правних лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно 

друштво, предузетник или огранак- другог домаћег или страног правног лица које 

обавља угоститељску делатност), спроведе поступак категоризације 



угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоско-

туристичког домаћинства, ради пружања угоститељских услуга на територији 

општине Кнић, у складу са законском регулативом и подзаконским прописима 

којима се уређује категоризација угоститељских објеката, минимално-технички 

услови за уређење и опремање угоститељских објеката и санитарно-хигијенски  

услови. 

             

 

 

           III      Комисија излази у објекат за који је захтевана категоризација, испитује 

усаглашеност са условима и прописаним законском регулативом, записнички 

констатује чињенично стање у погледу уређаја, опреме и услуга по свим 

елементима и критеријумима за категоризацију. 

                У случајевима када нису задовољени услови, односно угоститељски 

објекат није опремљен у складу са прописима који детаљно регулишу ову област,  

Комисија уз сагласност подносиоца захтева одређује рок да се утврђени недостаци 

отклоне. 

                 Након истека утврђеног рока из претходног става, Комисија излази на 

контролни преглед, записнички констатује да ли је подносилац захтева поступио 

по претходном записнику и даје предлог Општинској управи општине Кнић да 

донесе решење о категоризацији, односно о одбијању захтева за категоризацију. 

                 

 

           IV     Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на 

званичном сајту општине Кнић и у Службеном гласнику Општине Кнић. 

 

 

Решење доставти: 

 

- Члановима Комисије 

- Архиви 

 

 

 

 

              

 

 

У Кнић, 27.05.2020.године 

 

 

 

 

                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

             

                                              Светлана Анђелић,дипл.правник 
 
 
 

 


