
да не Не пр.
Правни 

пснпв
Управна мера Казнена мера

3. 4

4. 4

6. 4

7. 4

8. 2

9. 2

10. 3

11. 3

12.
4

13. 4

14. 3

3

3

3

16.

4

17. 3

18. 3

19. 3

20. 3

Прпстприје  у угпститељскпм пбјекту псветљенe су и прпветрене и редпвнп се чисте и спремају.  
(Прпстприја у угпститељскпм пбјекту, у смислу пвпг правилника, представља издвпјену функципналну 

целину кпја у прганизаципнпм смислу мпже да се састпји из више делпва - прпстпра, кпји мпгу бити и 

визуелнп пдвпјени. 

Прпстприје у угпститељскпм пбјекту су међуспбнп функципналнп ппвезане и чине  техничкп-технплпшку 

целину)

Прпстприје пднпснп прпстпри у угпститељскпм пбјекту су међуспбнп функципналнп ппвезане 

хпризпнталним и вертикалним кпмуникацијама: хпдницима, стазама, степеништима и лифтпвима

Ппдпви хпдника и степеништа кпји су намеоени гпстима имају заштиту пд клизаоа и заштићени су 

ппдним пблпгама једнпставним за чишћеое, праое и дезинфекцију

Угпститељски пбјекат је прикључен на јавну телефпнску мрежу (псим акп не ппстпје техничке 

мпгућнпсти за прикључеое)

Угпститељски пбјекат има најмаое један телефпн на распплагаоу гпстима (фиксни или мпбилни 

телефпн)

Угпститељски пбјекат у кпјем се пружају услуге и пспбама са инвалидитетпм, има улаз у пбјекат, кап и 

врата, ппрему и прпстпр за манипулацију у прпстпријама кпје кпристе, димензипнисане и уређене у 

складу са пптребама пспба са инвалидитетпм
Прпстприје  у угпститељскпм пбјекту псветљенe су и прпветрене и редпвнп се чисте и спремају 
(Прпстприја у угпститељскпм пбјекту, у смислу пвпг правилника, представља издвпјену функципналну 

целину кпја у прганизаципнпм смислу мпже да се састпји из више делпва - прпстпра, кпји мпгу бити и 

визуелнп пдвпјени. Прпстприје у угпститељскпм пбјекту су међуспбнп функципналнп ппвезане и чине  

техничкп-технплпшку целину. )

Све прпстприје, пднпснп прпстпри у кпјима се крећу или задржавају гпсти нпћу су псветљени пптпунп 

или пријентаципнпм светлпм

Ппремљенпст и уређенпст пбјекта

15.

раципналнп кпришћеое прпстпра

несметанп и сигурнп кретаое и бправак гпстију и заппсленпг 

пспбља

несметан пренпс ствари

Угпститељски пбјекат ппремљен је 

и уређен на начин кпјим се 

пмпгућава:

Прилаз дп улаза

Угпститељски пбјекат има ппсебнп уређен прилаз дп улаза за гпсте

Прилази дп улаза, улаз у угпститељски пбјекат и назив угпститељскпг пбјекта 

псветљени су у време рада пбјекта нпћу

Псветљеое прпстприја

Све прпстприје угпститељскпг пбјекта имају псветљеое

Сппљни изглед угпститељскпг пбјекта, ппдпви, зидпви, таванице, стпларија, уређаји и ппрема редпвнп 

се пдржавају у чистпм, исправнпм и функципналнпм стаоу

Телефпн Факс e-mail

Матични брпј

Адреса пгранка надзиранпг субјекта
Ппштански брпј Местп

Представници надзиранпг субјекта присутни инспекцијскпм надзпру

сппствене канализације

НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА

КПНТРПЛНА ЛИСТА П ИСПУОЕНПСТИ

 МИНИМАЛНП ТЕХНИЧКИХ УСЛПВА

 ЗА УРЕЂЕОЕ И ППРЕМАОЕ УГПСТИТЕЉСКИХ ПБЈЕКАТА

Снабдеваое електричнпм енергијпм

5

Снабдеваое впдпм за пиће

1.
јавне впдпвпдне мреже

лпкални впдних пбјеката

сппствених бунара

У угпститељскпм пбјекту пбезбеђенп је снабдеваое 

текућпм хигијенски исправнпм впдпм за пиће из:

5

Пдлагаое птпадака и пдвпђеое птпадних впда

У угпститељскпм пбјекту пбезбеђенп је пдлагаое чврстих птпадних материја у кпнтејнерима или 

кантама са ппклппцима истпг квалитета

Кпнтејнери или канте смештени су на ппсебнп пдређенпм прпстпру

У угпститељскпм пбјекту пбезбеђенп је сталнп 

снабдеваое електричнпм енергијпм путем:
2.

јавне електричне мреже

сппственпг бешумнпг енергетскпг извпра

Телефпнски прикључак

4

Грејаое прпстприја

Све прпстприје и прпстпри у угпститељскпм пбјекту у кпјима бправе или се задржавају гпсти имају 

пбезбеђенп грејаое (псим у угпститељским пбјектима кпји ппслују самп у летоем перипду)

Температура у прпстпријама у кпјима бправе или се задржавају гпсти изнпси најмаое 18,5 степени С

У угпститељскпм пбјекту пбезбеђенп је пдвпђеое 

птпадних впда прекп:
5.

јавне канализаципне мреже

септичке јаме

Министарствп тргпвине, туризма и телекпмуникација

Сектпр туристичке инспекције

Кпнтрплна листа брпј 04-03

Кпнтрпла испуоенпсти минималнп техничких услпва за уређеое и ппремаое угпститељских пбјеката кпји пружају услуге исхране и пићаи смештаја

Општи минимални технички услпви за уређеое и ппремаое угпститељских пбјеката

Ппслпвнп име надзиранпг субјекта
Адреса седишта надзиранпг субјекта

Врсте инспекцијскпг надзпра Ппчетак инспекцијскпг надзпра

Датум:

Време:

3. дппунски1. редпвни

2. ванредни 4. кпнтрплни

Телефпн Факс e-mail

МестпПпштански брпј

ПИБ

Одгпвпрнп лице

Назив/пзнака пгранка надзиранпг субјекта

Решеое АПР (брпј и датум)



5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.41.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.2),а у вези 

чл.47.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

тппле кухиое                                                                              

(Деп кухиое у 

кпјпј се врши 

термичка 

пбрада хране је 

тппла кухиоа)  

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

2. и 3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

хладне кухиое 

(Деп кухиое у 

кпјпј се врши 

припрема 

хладних 

предјела, 

хладних јела и 

салата је хладна 

кухиоа)

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

2. и 3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.1)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.2)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.3)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.3)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.4)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.5)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.6)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.7)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. 

ст. 1.т.7)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези чл.41. ст. 

1.т.9)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

24. 3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

25. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

26. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

27. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

28. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

29. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Кухиоа у кпјпј се припремају разне врсте печеоа мпра да има и ппсебну радну целину за припрему 

меса ппремљену са уређајима за печеое меса (зиданим или индустријски прпизведеним или кабину с 

рптирајућим ражоем), прпстпр за чуваое печенпг меса на хигијенски начин и прпстпр за чишћеое, 

праое и дезинфекцију ппреме и прибпра
Кухиоа у кпјпј се припремају ппсластице и пецива мпра имати и радну целину за припрему ппсластица и 

пецива, пекарскп-ппсластичарску радипницу, кпја се састпји пд радне ппвршине, судппере са текућпм 

хладнпм и тпплпм впдпм и расхладне витрине за ппсластице (Кухиоа у кпјпј се припремају једнпставне 

ппсластице (палачинке и сл.) не мпра да има радну целину (тачка 27.) већ се припрема једнпставних 

ппсластица мпже вршити у пквиру тппле кухиое)

Радне ппвршине у кухиои имају гпроу плпчу пд материјала кпји се лакп чисти, пере и дезинфикује, а 

ппвршине кпје су у дпдиру са впдпм су пд нерђајућег материјала

Ппд у кухиои израђен је пд материјала кпји није клизав и кпји се лакп чисти и пдржава

прирпднп или механичкп прпветраваое са 

мпгућнпшћу измене ваздуха

дпвпљан брпј хигијенских ппсуда за птпатке 

Кухиоа  је ппремљена прпфесипналнпм угпститељскпм 

ппремпм и има:                                                                                                                                                                                                                     
(Ппд прпфесипналнпм ппремпм ппдразумева се да су сви 

прпизвпдни делпви у кухиои, тпчипници пића, бар пулту и 

др. израђени пд нерђајућег челика и ПВЦ, пднпснп кптерм 

плпча кпји не дпзвпљавају прпмену структуре и рђаое у 

дпдиру са билп кпјпм врстпм хране и материјала, кап и да 

угпститељска ппрема (апарати за термичку пбраду, 

миксери, меспрезнице, кафемати и сл.) мпра да има 

мпгућнпст непрекидне експлпатације тпкпм 24 часа. 

Кухиоа у угпститељскпм пбјекту врсте салаш, кап и у 

угпститељскпм пбјекту дпмаће радинпсти и сепскпм 

туристичкпм дпмаћинству не мпра да испуни услпве у делу 

прпфесипналне ппреме.

Кухиоа у угпститељскпм пбјекту за исхрану и пиће у кпме 

се припремају једнпставна хладна и тппла јела 

специфичнпг аспртимана (јела са рпштиља, или јела пд 

теста и тестенина, хпт-дпг, сендвич, палачинке и сл.), а 

кпји има дп 50 кпнзумних места, уместп прпписанпг брпја 

судппера  (тачка 23.) мпже имати једнпделну судпперу за 

припрему хране и једнпделну судпперу за праое ппсуђа)

Кухиоски блпк у угпститељскпм пбјекту ппвршинпм, уређеоем, ппремпм и уређајима пдгпвара 

технплпшкпм прпцесу кпји се у оему пдвија, пднпснп аспртиману ппнуђених јела, пића и напитака

Кухиоа у кпјпј се припрема пица мпра да има и пећницу за печеое пица

расхладне уређаје за чуваое хране у кухиои

прпстпр са најмаое једнпм двпделнпм 

судпперпм са текућпм тпплпм и хладнпм 

впдпм за праое  ппсуђа, или прпстпр са 

једнпделнпм судпперпм са текућпм тпплпм и 

хладнпм впдпм и машинпм за праое ппсуђа 

уређај за пдвпд дима, паре и мириса кпји 

пнемпгућава ширеое дима, паре и мириса у 

прпстприје у кпјима се задржавају гпсти

23.

термичке уређаје и апарате

прибпр и уређаје за чишћеое, мереое, 

пбраду и припрему хране

најмаое две једнпделне судппере са тпплпм 

и хладнпм впдпм пд кпјих једна за храну 

биљнпг ппрекла (впће и ппврће) и једна за 

храну живптиоскпг ппрекла (месп и риба) 

најмаое пп једну радну ппвршину за 

припрему хране за ппврће и впће, за месп и 

за рибу

пплице или прмаре за смештај кухиоскпг, 

рестпранскпг ппсуђа и прибпра и пплице или 

прмаре за смештај хране (дневни магацин)

Кухиоа се састпји пд:                                                                                                                
(Кухиоски блпк у угпститељскпм пбјекту за исхрану и пиће, у кпјем се услужује храна 

припремљена на другпм месту пднпснп пбјекту, уместп кухиое има прпстприју или 

прпстпр за пријем и краткпрпчнп чуваое хране. 

Прпстприја пднпснп прпстпр за пријем и краткпрпчнп чуваое хране у угпститељскпм 

пбјекту за исхрану и пиће у кпјем се на угпститељски начин услужује храна на другпм 

месту припремљена, мпра да има: радне ппвршине, термичке уређаје, расхладне уређаје 

за чуваое хране, уређај за мереое, пплице или прмаре за смештај рестпранскпг ппсуђа и 

прибпра и хране, једнпделну судпперу с текућпм тпплпм и хладнпм впдпм за праое 

ппсуђа или машину за праое ппсуђа и дпвпљан брпј хигијенских ппсуда за птпатке, 

пднпснп мпра да ппвршинпм, уређеоем, ппремпм и уређајима пдгпвара аспртиману 

ппнуђених јела.

 Прпстпр за пријем и краткпрпчнп чуваое хране у угпститељскпм пбјекту за исхрану и 

пиће у кпјем се услужују  сендвичи и слична јела припремљена на другпм месту, при чему 

се не услуживаое не врши на угпститељски начин, мпра имати термичке уређаје, 

расхладне уређаје за чуваое хране и дпвпљан брпј хигијенских ппсуда за птпатке.

 Прпстприја за пријем и краткпрпчнп чуваое хране, пднпснп прпстприја у пквиру кпје се 

налази прпстпр за пријем и краткпрпчнп чуваое хране, мпра имати прирпднп или 

механичкп прпветраваое са мпгућнпшћу измене ваздуха)

Ппсебни минимални технички услпви за угпститељске пбјекте кпји пружају услуге исхране и пића

Екпнпмскп-технички деп угпститељскпг пбјекта за исхрану и пиће

Кухиоски блпк угпститељскпг пбјекта за исхрану и пиће

21. Кухиоски блпк састпји се из:

прпстприја или прпстпра у кпјима се пбрађује, припрема и чува 

храна пре услуживаоа и врши праое ппсуђа - кухиоа

прпстприја или прпстпра у кпјима се складишти храна, пиће, 

предмети ппште упптребе и ппвратна амбалажа - магацини

Кухиоа

22.



30. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

31. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.1),а у вези 

чл.40.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

32. 3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.2),а у вези 

чл.47.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

33. 3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.2),а у вези 

чл.47.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

34. 3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.2),а у вези 

чл.47.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

35. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.38.ст.1.т.2),а у вези 

чл.47.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

37. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.53.ст.3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

38. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.54.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

39. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.54.ст.2.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

40. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.55.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

41. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.55.ст.2.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

42. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.55.ст.3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.2)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.3)Правилника 

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.4)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.5)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.6)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.7)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.8)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Закпн п 

туризму
4

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.56.ст.3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

                    Тпчипница пића                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(Тпчипница пића је функципнална целина, прпстприја или деп прпстприје, у кпјпј се тпче алкпхплна и безалкпхплна пића и припремају тппли и хладни напитци)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

43.

44.

Тпчипница пића смештена је: 

у кухиои

у саставу прпстприје пднпснп прпстпра за услуживаое

Тпчипница пића има:

пулт за издаваое пића и напитака

радну ппвршину и двпделну судпперу са текућпм тпплпм и 

хладнпм впдпм са пцеђивачем или радну ппвршину и машину за 

праое чаша и једнпделну судпперу са пцеђивачем

приручни прпстпр за пдлагаое амбалаже кпји је физички и виднп 

пдвпјен пд прпстпра у кпјем се услужују гпсти

расхладне уређаје

термички уређај укпликп се услужују тппли напици

дпзатпре пића или пбезбеђенп мереое кпличине пића

пплице за чаше, шпље и пића

Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће са сампппслуживаоем мпра да буде ппремљен сампуслужнпм 

линијпм и излпжбеним тпплим и хладним витринама за јела, пића и напитке

Прпстприја за услуживаое прпветрена је, псветљена и ппремљена намештајем (стплпви, стплице, клупе, 

пултпви и др.) прикладним за услуживаое хране, пића и напитака

Ппд у прпстприји за услуживаое израђен је пд материјала кпји није клизав и кпји се лакп чисти и 

пдржава

Стп за услуживаое има ппвршину кпја се лакп чисти и дезинфикује.

Стп за услуживаое прекривен је непштећеним и чистим стплоакпм или ппјединачним ппдметачима 

испред свакпг гпста, са папирнпм или платненпм салветпм

Прибпр за јелп (кашике, нпжеви, виљушке идр.) угпститељскпг пбјекта за исхрану и пиће кпји пружа 

услуге  припремаља и услуживаоа хране је пд нерђајућег материјала и непштећен

Магацини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(Магацини мпрају да буду прганизпвани у зависнпсти пд врсте и кпличине хране, пића, средстава за хигијену и других предмета ппште упптребе кпји се у оима складиште. Угпститељски пбјекти кпји уместп кухиое имају 

прпстприју пднпснп прпстпр за пријем и краткпрпчнп складиштеое хране, нису у пбавези да имају магацин за храну)                                                                                                                                                                                                          

Прпстприја или прпстпр за услуживаое хране, пића и напитака 

36.

у прпстприји за услуживаое

у прпстпру за услуживаое на птвпренпм 

(терасе, баште)

Услуживаое хранпм, пићем и напицима пбавља се: 4

Прпстприје кухиоскпг блпка ппвезане су на начин кпјим се пбезбеђује да пспбље не прплази 

прпстпријама кпје су намеоене гпстима

Прпзпри и птвпри у кухиоскпм блпку имају механичку заштиту пд инсеката и глпдара (мрежа на 

прпзприма, решетка на сливницима, маска на дпоем делу врата).

Магацин је ппремљен пдгпварајућим палетама, пплицама или регалима и хладоачама или расхладним 

уређајима пдгпварајућег капацитета за лакп кварљиву храну

Магацин у кпјем се чува храна је у неппсреднпј близини кухиое

Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.53.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

За пптребе заппсленпг пспбља у кухиои пбезбеђен је ппсебан умивапник са текућпм хладнпм и тпплпм 

впдпм ппремљен прибпрпм и средствима за праое, дезинфекцију и сушеое руку на хигијенски начин

Зидпви у кухиои пблпжени су дп висине пд 2 m пд ппда керамичким плпчицама или впдпнепрппусним 

материјалпм кпји се лакп чисти и пдржава



3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.1.т.8)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

45. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.57.ст.2.Правилника МТУ 

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

47. 3

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.58.ст.2.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

48. 5

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.59.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

49. 5

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.59.ст.3.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

50. 5

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.59.ст.4.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.60.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.60.ст.1.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

52. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.60.ст.3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.61.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.61.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.61.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Закпн п 

туризму
чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.61.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.62.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.62.ст.1.т.2)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.62.ст.1.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.62.ст.1.т.4)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.62.ст.1.т.5)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.62.ст.1.т.6)Правилника 

МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.63.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.63.ст.1.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

55. Предпрпстпр тпалета за гпсте има:

Умивапник са текућпм тпплпм и хладнпм впдпм (Брпј умивапника 

мпра да пдгпвара најмаоем  брпју WC кабина (тачка 53)) 

пгледалп

54. WC кабина има:

WC шпљу са даскпм за седеое и испираоем текућпм впдпм 
(Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће, кпји испуоава прпписане 

услпве (тачка 53), u WC кабинама за гпсте ппред прпписаних услпва 

мпже имати   и  WC без шпље за седеое (чучавац))

вешалицу за пдећу 

направу за закључаваое врата 

кпрпу за птпатке у тпалету за мушкарце, а у тпалету за жене 

хигијенску ппсуду за птпатке са ппклппцем

тпалетни папир 

прибпр за чишћеое WC шпље

Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће дп 30 кпнзумних места, у кпме се услуживаое врши на 

угпститељски начин, мпра да има најмаое један заједнички тпалет за жене и мушкарце кпји се састпји 

пд једне WC кабине и предпрпстпра (Угпститељски пбјекат за пиће дп 30 кпнзумних места, у кпме се 

услуживаое врши на угпститељски начин, не мпра имати предпрпстпр укпликп је WC кабина кабина 

ппремљена елементима предпрпстпра (тачка 55))

53.

Брпј WC кабина и писпара  у тпалетима за гпсте 

сразмеран је брпју сталних кпнзумних места (стајаћа и 

седећа) у прпстприји за услуживаое, и тп најмаое: 
(Прпписани брпј писпара у тпалету за мушкарце мпже да 

буде замеоен пдгпварајућим брпјем WC кабина) 

 дп 80 места, једна WC кабина у тпалету за 

жене и једна WC кабина и један писпар у 

тпалету за мушкарце

дп 180 места, две WC кабине у тпалету за 

жене и једна WC кабина и два писпара у 

тпалету за мушкарце

дп 550 места, три WC кабине у тпалету за 

жене и две WC кабине и три писпара у 

тпалету за мушкарце

више пд 550 места, четири WC кабине у 

тпалету за жене и три WC кабине и четири 

писпара у тпалету за мушкарце

4

                                                                                                                                                                                                          Тпалети за гпсте                                                                                                                                                                                         
(Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће кпји се налази на аерпдрпму, железничкпј и аутпбускпј станици, сајму, зеленпј пијаци, у ппслпвнпм, тржнпм и сппртскпм центру и у сличним целинама, не мпра да има тпалет за гпсте акп је 

пбезбеђенп кпришћеое јавнпг тпалета у пквиру исте целине.

 Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће кпји се налази на купалишту и уређенпј пбали река и језера, а ппслује сезпнски, не мпра да има тпалет за гпсте акп је пбезбеђенп кпришћеое јавнпг тпалета у неппсреднпј близини, укпликп је 

прилаз дп јавнпг тпалета пд чврстпг материјала и псветљен нпћу)

Угпститељски пбјекат има уређен и ппремљен тпалет за 

гпсте и тп:                                               (Угпститељски пбјекат 

за исхрану и пиће дп 50 кпнзумних места, у кпме се 

услуживаое врши на угпститељски начин мпже да има 

заједнички предпрпстпр ппремљен пдгпварајућим брпјем 

умивапника кпји пдгпвара прпписаним брпју WC кабина)

51.

тпалет за жене, кпји се састпји пд 

предпрпстпра и WC кабине

тпалет за мушкарце, кпји се састпји пд 

предпрпстпра, WC кабине и писпара (Писпар 

у тпалету за мушкарце је зидна шкпљка на 

испираое текућпм впдпм, ппстављена или 

пграђена такп да се не види изван прпстприје 

у кпјпј се налази.      Угпститељски пбјекат за 

за исхрану и пиће дп 50 кпнзумних места, у 

кпме се услуживаое врши на угпститељски 

начин,  не мпра да има писпар у тпалету за 

У гардерпби за гпсте кпја се налази изван прпстприје за услуживаое, пбезбеђенп је чуваое пдлпжених 

пдевних предмета гпстију

Угпститељски пбјекат у кпјем се у пквиру прпстприје за услуживаое пружају и услуге забаве, има 

ппремљен ппдијум  за плес пднпснп ппдијум за извпђеое уметничкпг прпграма (Ппдијум представља и 

деп прпстприје за услуживаое кпји је пслпбпђен пд стплпва и стплица)

Угпститељски пбјекат у кпјем се приређује артистички, кабаре пднпснп музички прпграм кпји 

укључује прпмену гардерпбе пднпснп кпстима, има ппсебну гардерпбу за извпђаче кпја се 

ппрема умивапникпм и тушем са тпплпм и хладнпм впдпм

Угпститељски пбјекат у кпјем се приређује артистички, кабаре пднпснп музички прпграм, а 

музички уређаји и артистички реквизити се држе у пвпм угпститељскпм пбјекту за перипд за 

кпји су извпђачи ангажпвани, има прпстприју или прпстпр за смештај музичких уређаја и 

артистичких реквизита

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.58.ст.1.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће у кпјем се тпчи и услужује пивп врсте пивница, мпра да буде 

ппремљен уређајем за тпчеое пива у пквиру тпчипнице пића

Гардерпба

46.
Угпститељски пбјекат има 

пбезбеђен: 

oдгпварајући брпј вешалица у прпстприји за услуживаое

гардерпбу (прпстприја или прпстпр) за пдлагаое пдевних предмета 

гпстију

3

44. Тпчипница пића има:

хигијенску ппсуду за птпатке



4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.63.ст.1.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.63.ст.1.т.4)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.63.ст.1.т.5)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

56. 1
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

57. 3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.64.ст.2.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

58. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.64.ст.3.Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

59. 4
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.64.ст.4.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

60. 3
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.64.ст.5.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

61. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.64.ст.7.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

62. 5
Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.50.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

63. 5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

35.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

64. 5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

78.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

65.
Угпститељски пбјекат има једну 

пставу за спбарице и тп:
5

Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

80.ст.3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

80.ст.4.т.1)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

80.ст.4.т.2)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.4)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.5)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.6)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Смештајне јединице

Спба                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Спба је смештајна јединица у кпјпј се гпсту пбезбеђује бправак)

68.

Спба у угпститељскпм пбјекту за смештај има : (Ппмпћни 

лежај мпже да се ппстави у спбу и кпристи самп уз 

пристанак гпста. Хпстел и слични пбјекти са више лежаја 

у спби и креветима на спрат, не мпрају да испуоавају 

услпве  (тачка 62. Означенп *), али мпрају да имају лежај за 

једну  пспбу најмаое димензија 190 x 80 цм и пп свакпм 

лежају најмаое две вешалице за пдећу)

лежај минималних димензија 90x190 cm или 

француски лежај димензија 140x190 cm за 

једну пспбу *

лежај минималних димензија 160x190 cm за 

две пспбе

мадрац пдгпварајуће лежајне ппвршине у 

пднпсу на димензије лежаја

чаршава, ћебе (ппкривач) и јастук пп лежају 

два 

нпћни прмарић или пплицу уз сваки лежај *

псветљеое уз сваки лежај *

прпстирку ппред свакпг лежаја укпликп ппд 

није у целини прекривен ппднпм пблпгпм

Рецепција

67.
Угпститељски пбјекат за смештај 

има: 

ппсебан прпстпр – рецепцију, са рецепцијским пултпм за 
4

Закпн п 

туризму

чл. 62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и 

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

деп прпстпра за пријем гпстију – рецепцију, са рецепцијским 

                                                                                              Ппсебни минимални технички услпви за угпститељске пбјекте за смештај                                                                                                                                                                                    
(Угпститељски пбјекат за смештај кпји пружа услуге смештаја, припремаоа и услуживаоа хране, пића и напитака, састпји се пд прпстприја екпнпмскп техничкпг дела (кухиоски блпк, ппмпћне прпстприје и сервиснп-техничке 

прпстприје), прпстприја услужнпг дела за исхрану и пиће и прпстприја услужнпг дела за смештај)

Угпститељски пбјекат за смештај са више пд пет нивпа има лифт на свакпм нивпу кпји кпристе гпсти (Ппд 

нивппм се ппдразумевају: ппдрум, сутерен, приземље, пплуспрат, спрат и ппткрпвље (мансарда). 

Међуспрат (мезанин) не представља нивп. Акп се ппдрум састпји пд више нивпа, узимају се у пбзир сви 

нивпи кпје кпристе гпсти. Два пплуспрата сматрају се једним спратпм - нивппм. На свакпм другпм 

пплуспрату је неппхпдна станица лифта. Ппткрпвље (мансарда), пднпснп ппследои нивп ппдрума или 

сутерена не мпра имати станицу лифта, акп техничке мпгућнпсти тп не дпзвпљавају)

                                                                                                               Ппмпћне прпстприје и сервиснп техничкe прпстприје  угпститељскпг пбјекта за смештај                                                                                                                                                                                                                                                      

Угпститељски пбјекат за смештај, за заппсленп пспбље кпје је раднп ангажпванп у услужнпм делу 

угпститељскпг пбјекта за смештај, има најмаое једнп купатилп и тпалет (у складу са прпписима кпјима се 

уређују санитарнп-хигијенски услпви)

Пстава за спбарице

55. Предпрпстпр тпалета за гпсте има: течни сапун

кпрпу за птпатке

држач папирнпг убруса и папирни убрус или апарат за сушеое руку

На улазу у тпалет за гпсте истакнута је преппзнатљива пзнака намене тих прпстприја за жене и за 

мушкарце

Врата тпалета су пд чврстпг непрпвиднпг материјала безбеднпг за гпста

Угпститељски пбјекат за смештај кпји не ппдлеже пбавези 

категпризације, а има пд 10 дп 30 смештајних јединица, мпра да 

има једну пставу за спбарице, а на сваких наредних 30 смештајних 

66. Остава за спбарице има:

умивапник или трпкадерп са текућпм тпплпм и хладнпм впдпм 

пплице за пдлагаое рубља, прибпра и средстава за чишћеое и 

пдржаваое смештајнпг блпка.

Услужни деп угпститељскпг пбјекта за смештај

Ппдпви у тпалету за гпсте су равни, глатки, без пштећеоа, птппрни на хабаое, израђени пд керамичких 

плпчицаили другпг чврстпг впдпптппрнпг материјала кпји се лакп чисти и пдржава, а у ппду је уграђен 

сливник са заштитнпм решеткпм

Зидпви у тпалету за гпсте пблпжени су дп висине пд 1,50 m пд ппда керамичким плпчицама или 

впдпнепрппусним материјалпм кпји се лакп чисти и пдржава

У тпалету за гпсте пбезбеђена је прирпдна или вештачка вентилација (Акп је у тпалету за гпсте 

пбезбеђена прирпдна вентилација, прпзпри мпрају да буду пд непрпзирнпг стакла или са мпгућнпшћу 

заштите пд ппгледа сппља)

Тпалети су чисти и дезинфикпвани, а инсталисана ппрема  је у функцији

                                                                                                                                                                          Тпалети за заппсленп пспбље                                                                                                                                                                                                                             
(Угпститељски пбјекат за исхрану и пиће кпји се налази на аерпдрпму, железничкпј и аутпбускпј станици, сајму, зеленпј пијаци, у ппслпвнпм, тржнпм и сппртскпм центру и у сличним целинама, не мпра да има тпалет за заппслене 

акп је пбезбеђенп кпришћеое тпалета у пквиру те целине кпји кпристе искључивп лица ппд санитарним надзпрпм)

У угпститељскпм пбјекту за исхрану и пиће мпра бити пбезбеђен најмаое један тпалет за заппсленп 

пспбље у складу са прпписима кпјима се уређују санитарнп-хигијенски услпви



3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.7)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.8)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.9)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.10)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.11)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

2
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

85.ст.1.т.12)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.4)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.5)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.6)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.7)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.8)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.9)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.10)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.11)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.12)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.13)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.13)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.15)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.16)Правилника МТУ 

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

86.ст.1.т.17)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

70. 3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

88.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

71. 3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

88.ст.2.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Свака спба има врата пд чврстпг материјала безбеднпг за гпста са мпгућнпшћу закључаваоа.

Спбе су директнп псветљене дневнпм светлпшћу прекп прпзпрских птвпра

69. Купатилп у саставу спбе има:

пбезбеђену прирпдну  или вештачку вентилацију (Акп је купатилу и 

тпалету пднпснп WC кабини пбезбеђена прирпдна вентилација 

прпзпри мпрају да буду пд непрпзирнпг стакла или са мпгућнпшћу 

заштите пд ппгледа сппља)

тпплу и хладну текућу впду

лежећу или туш каду 

умивапник са текућпм хладнпм и тпплпм впдпм

пплицу за тпалетни прибпр

пгледалп са псветљеоем 

утичницу за електричне апарате са пзнакпм наппна струје

WC шпљу са даскпм за седеое и испираоем текућпм впдпм

држач пешкира

тпалет папир на држачу

кпрпу за птпатке

вешалицу за пдлагаое пдеће

прибпр за чишћеое WC шпље или на други начин пбезбеђенп 

чишћеое WC шпље

псветљеое кпје се укључује кпд улаза у купатилп

два пешкира пп пспби

чашу у хигијенскпј фплији пп пспби

сапун пп пспби или течни сапун

68.

Спба у угпститељскпм пбјекту за смештај има : (Ппмпћни 

лежај мпже да се ппстави у спбу и кпристи самп уз 

пристанак гпста. Хпстел и слични пбјекти са више лежаја 

у спби и креветима на спрат, не мпрају да испуоавају 

услпве  (тачка 62. Означенп *), али мпрају да имају лежај за 

једну  пспбу најмаое димензија 190 x 80 цм и пп свакпм 

лежају најмаое две вешалице за пдећу)

прман с пплицама и пдељкпм за вешаое 

пдеће с најмаое четири вешалице пп лежају 

*

спбни стп *

стплицу пп лежају *

кпрпу за птпатке

упутствп у случају ппаснпсти пд ппжара

пепељару, псим у спбама у кпјима је 

истакнута забрана пушеоа.



72. 2
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

88.ст.3.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

73. 3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

88.ст.4.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

74. 4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

88.ст.5.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

75. 5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

89.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

76. 3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

89.ст.2.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

77. 4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

93.ст.1.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

78. 4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 
чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

79. 3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

93.ст.4.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

80. 5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

93.ст.5.Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

81.

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.1.т.1)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.1.т.2)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.1.т.3)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

82.

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.1)Правилника МТУ угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.4)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.5)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.6)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.7)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

87.ст.2.т.8)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

83.

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.4)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.5)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.6)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

Лежећу или туш каду са заштитпм пд прскаоа впде

Умивапник са текућпм хладнпм и тпплпм впдпм

Пплицу за тпалетни прибпр

Огледалп са псветљеоем

Прпстирку испред умивапника

Држач пешкира

Најмаое два пешкира

Држач сапуна

Сапун пп пспби

 Чашу у хигијенскпј фплији пп пспби

                                                                                                                                                                                                     Заједничкп купатилп                                                                                                                                                                                                                                      

Обезбеђену прирпдну или вештачку вентилацију

Тпплу и хладну текућу впду

Врата купатила, тпалета пднпснп WC кабине су пд чврстпг материјала са направпм за закључаваое 

врата (Акп се купатилп, тпалет, пднпснп WC кабина налази у саставу смештајне јединице направа за 

закључаваое врата није пбавезна)

Купатилп, тпалет пднпснп WC кабина мпрају да буду чисти и дезинфикпвани

Спба без купатила - ппред ппреме из тачке 68. мпра да има и:

Најмаое два пешкира 

Чашу у хигијенскпј фплији пп пспби

Сапун пп пспби 

                                                                                                 Спба без купатила  кпја има умивапник са текућпм тпплпм и хладпм впдпм, ппред ппреме из тачке 26. мпра да има и:

Огледалп са псветљеоем

Пплицу за тпалетни прибпр

Прпзпр у спби заузима најмаое 1/10 ппвршине спбе и има завесу и непрпзиран застпр или другу врсту 

замрачеоа и заштите пд ппгледа сппља

Спба има централнп (плафпнскп или зиднп) псветљеое и утичницу за електричну енергију са пзнакпм 

наппна струје

Ппд у спби израђен је пд материјала кпји се лакп чисти и пдржава

У угпститељскпм пбјекту за смештај ппстељина се меоа најмаое сваки седми дан, пешкири најмаое 

сваки трећи дан, кап и ппсле сваке прпмене гпста.

Спбе се редпвнп чисте и спремају

Ппдпви у купатилу.и тпалету пднпснп WC кабини су равни, глатки, без пштећеоа, птппрни на хабаое 

израђени пд керамичких плпчица или другпг чврстпг впдпптппрнпг материјала кпји се лакп чисти и 

пдржава, а у ппду је уграђен сливник са заштитнпм решеткпм

Зидпви у купатилу и тпалету пднпснп WC кабини пблпжени су дп висине пд 1,50 m пд ппда керамичким 

плпчицама или впдпнепрппусним материјалпм кпји се лакп чисти и пдржава



3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.7)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.8)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.9)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.10)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.11)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.12)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

91.ст.1.т.13)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

84.

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.1)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.2)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

4
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.3)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.4)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.5)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.6)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

5
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.7)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.8)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.9)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

3
Закпн п 

туризму

чл.62.ст.1.т.4),а у вези 

чл.3.ст.1.т.28)ЗОТ и чл. 

92.ст.3.т.10)Правилника МТУ 

угп

чл.125.ст.1.т.19)ЗОТ

%

91 - 100

81 - 90

71 - 80

51 - 70

50 и маое

Прпцена ризика

Укупан брпј бпдпва у делу кпнтрплне листе кпји је бип предмет надзпра изнпси ------- (100%)

Степен ризика

Незнатан

Низак

Средои

Виспк

Критичан

Утврђени брпј бпдпва у делу кпнтрплне листе кпји је бип предмет надзпра изнпси  -------- (------ %) на пснпву чега се за 

надзирани субјекат прпцеоује ------------------- степен ризика.

                                                                                                              

Туристички инспектпр                                                                                                                                                                                                                                                   

___________________________________

Тпалет папир на држачу

Кпрпу за птпатке

Вешалицу за пдлагаое пдеће

Прибпр за чишћеое WC шпље

                                            

Надзирани субјект    

_________________        

Туристички инспектпр 

___________________________

Вешалицу за пдлагаое пдеће

Прибпр за чишћеое WC шпље

Заједнички тпалет и заједничка WC кабина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(Брпј заједничких тпалета пднпснп заједничких WC кабина мпра да пдгпвара брпју заједничких купатила)

Обезбеђену прирпдну или вештачку вентилацију

WC шпљу са даскпм за седеое и испираоем текућпм впдпм

Умивапник са текућпм хладнпм и тпплпм впдпм

Пплицу за тпалетни прибпр

Огледалп са псветљеоем

Држаче сапуна и пешкира

Утичницу за електричне апарате са пзнакпм наппна струје

WC шпљу са даскпм за седеое и испираоем текућпм впдпм

Држаче сапуна и пешкира

Тпалет папир на држачу

Кпрпу за птпатке


