На основу члана 68 Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010,
99/2011 – др.закон и 93/2012),чланова 26, 27 и 28 Правилника о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС“, бр.41/2010, 103/2010
и 99/2012), затим одредаба Правилника о минималним техничким и санитарнохигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком
домаћинству („Сл. гласник РС“, бр.41/2010 и 48/2010 и др.правилник), Правилника о
условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских
услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за
унапређење и опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“, бр.48/2012),
Скупштина града Јагодине је на XXVIII седници одржаној дана 31.03.2015. године донела:
ПРАВИЛНИК
О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником о раду Kомисије за категоризацију угоститељских објеката
врсте кућа, апартмани, собе и сеоско туристичко домаћинство (у даљем тексту:
„Правилник“), ближе се уређује делокруг, начин рада и одлучивања и друга питања од
значаја за рад Комисије за категоризацију угоститељских објеката врсте куће, апартмани,
собе и сеоско туристичко домаћинство (у даљем тексту: “Комисија”).
Члан 2.
Комисију образује Градско веће града Јагодине (у даљем тексту: „Градско веће“)
на основу Одлуке.
Комисија је независна у свом раду.
Комисија за свој рад одговара Градском већу.
Комисија је дужна да на захтев Градског већа, а најмање једном годишње, поднесе
извештај о свом раду.
Члан 3.
Рад Комисије је јаван.
САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.

и

Комисија има три члана, коју чини:
1. Члан – дипломирани економиста или правник;
2. Члан – дипломирани машински, грађевински или електро инжењер са лиценцом
3. Члан – архитекта са лиценцом.
Комисијом председава председник, који се бира између чланова Комисије.
Члан 5.

Комисија из члана 4 овог Правилника, бира се на период од 3 (три) године.
Члановима Комисије престаје мандат пре истека времена на које су именовани,
подношењем оставке или разрешењем.
Градско веће може разрешити поједине чланове Комисије на образложен писани
предлог две трећине чланова Комисије.
Члан Комисије се разрешава у случајевима када најмање два пута неоправдано
одсуствује, када несавесним радом онемогућава рад Комисије, као и када својом
неактивношћу не доприноси раду Комисије.

Члан 6.
У случају престанка мандата члана Комисије пре истека времена на које је
именован, Градско веће именује новог члана.
ДЕЛОКРУГ КОМИСИЈЕ
Члан 7.
Комисија, на писмени 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)
спроводи поступак категоризације угоститељских објеката за смештај врсте кућа,
апартмани, собе и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања угоститељских услуга
туристима на територији града Јагодине.
Поред категоризације из става 1 овог члана, Комисија једанпут месечно ван
туристичке сезоне и 4 пута месечно у туристичкој сезони врши проверу да ли
угоститељски објекти за смештај врсте кућа, апартмани, собе и сеоско туристичко
домаћинство испуњавају услове предвиђене законским и подзаконским прописима за рад,
односно за пружање услуга смештаја, као и да ли је њихов рад у складу са решењем на
основу кога су категоризовани.
Послове из става 1 и става 2 овог члана, Комисија обавља имајући у виду законске
и подзаконске прописе којима се уређује категоризација угоститељских објеката,
минимално технички услови за уређење и опремање угоститељских објеката и санитарно
хигијенски услови.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА
Члан 8.
Седнице Комисије сазива Градско веће, по потреби односно на основу поднетог
захтева за категоризацију.
У случају из члана 7 став 2 овог Правилника, Комисија самостално организује свој
рад.
Комисија се обавезује да о свом раду подноси извештаје Градском већу на
оцењивање.
Члан 9.
На основу извештаја Комсије, Градско веће доноси решење којим се утврђује
категорија угоститељских објеката за смештај, односно исте разврстава или у случају 7
став 2 овог Правилника доноси решење којим се утврђује нижа категорија за објекте који
су престали да испуњавају услове предвиђене за врсту угоститељских објеката за које су
регистровани.
Члан 10.
Комисија се обавезује да у случају, када физичко или правно лице које обавља
угоститељску делатност не испуњава предвиђене услове за обављање делатности,
поднесе прекршајну пријаву надлежном суду, односно да обавести надлежне органе о
томе.

ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 11.
Правна и физичка лица, која на територији града Јагодине обављају угоститељску
делатност обавезују се да плаћају градску таксу у износу од ______ месечно из чијих
средстава се финансира рад Комисије, о чему ће бити донета посебна Одлука.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 13.
Правилник објавити у "Службеном гласнику града Јагодине".
БРОЈ: 110-27/15-01
СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Драган Марковић, с.р.

На основу члана 68 Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010,
99/2011 – др.закон и 93/2012),чланова 26, 27 и 28 Правилника о стандардима за
категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС“, бр.41/2010, 103/2010
и 99/2012), члана 2. Правилника о минималним техничким и санитарно-хигијенским
условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству
(„Сл. гласник РС“, бр.41/2010 и 48/2010), члана 1. и 2. Правилника о условима и начину
обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга,
разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за унапређење и
опремање угоститељских објеката („Сл. гласник РС“, бр.48/2012), Скупштина града
Јагодине је на XXIX седници одржаној дана 29.04.2015. године донела
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 1.
У
Правилнику о раду Kомисије за категоризацију угоститељских објеката
(''Службени гласник града Јагодине'' број 6/15) у члану 8. став 1.речи ''Градско веће''
замењује се речима ''председник комисије''.
Члан 2.
Члан 9. Правилника мења се и гласи:
''Члан 9.
На основу извештаја и предлога комисије, Градска управа за буџет, финансије,
привреду и пољопривреду града Јагодине доноси решење којим се утврђује категорија
угоститељских објеката за смештај, односно исте разврстава или у случају из члана 7.
став 2. овог Правилника, доноси решење којим се утврђује нижа категорија за објекте који
су престали да испуњавају услове предвиђене за врсту угоститељских објеката за које су
регистровани''.

Члан 3.
Члан 10. Правилника мења се и гласи:
''Члан 10.
Комисија се обавезује, да у случају када физичко или правно лице које обавља
угоститељску делатност не испуњава законом или одлуком предвиђене услове за
обављање делатности, обавести надлежни републички инспекцијски орган и Градско веће
града Јагодине''.
Члан 4.
Члан 11. Правилника брише се.
Члан 5.
Измене и допуне Правилника ступају на снагу даном доношења.
Члан 6.
Измене и допуне овог Правилника објавити у ''Службеном гласнику града
Јагодине''.
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СКУПШТИНА ГРАДА ЈАГОДИНЕ
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