ОБАВЕШТЕЊЕ
О ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ РЕСТОРАНА

Приликом подношења Захтева за одређивање категорије угоститељског објекта потребно
је доставити следећу документацију:
1. Читко попуњен ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА у зависности од врсте угоститељског објекта
(образац можете преузети на званичној интернет страници ПУ ХОРЕС: www.hores.rs )
Саставни део захтева је:
- ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИХ И САНИТАРНОХИГИЈЕНСКИХ УСЛОВА И О УВЕДЕНОМ HACCP СТАНДАРДУ
ИЗЈАВА СА ПОДАЦИМА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ПРОПИСАНИХ
ЗА ОДРЕЂЕНУ ВРСТУ И КАТЕГОРИЈУ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА РЕСТОРАН. (Видети упутство за попуњавање изјава о испуњености стандарда за
-

разврставање угоститељских објеката за смештај у категорију).

Услови за испуњавање минимално-техничких и санитарно-хигијенских услова садржани
су у Правилнику о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину
пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката, минимално
техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Службени
Гласник РС", број 48/2012).
Услови за увођење HACCP стандарда садржани су у Закону о безбедности хране (Сл.
гласник РС бр. 41/2009).
Услови за додељивање тражене категорије заснивају се на остваривању утврђеног
минималног броја бодова по основу изборних елемената.
Методологија бодовања односно елементи и критеријуми за категоризацију
угоститељских објеката садржани су у Правилнику о стандардима за категоризацију
угоститељских објеката - ресторан ("ПУ ХОРЕС: www.hores.rs ).
Захтев се подноси Пословном удружењу хотелско угоститељске привреде „ХОРЕС“,
Добрињска 11, 11 000 Београд.
2. Фотокопија РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ привредног субјекта;
3. Доказ о чланству у ПУ ХОРЕС – копија приступнице

4. Доказ о уплати накнаде трошкова поступка разврставања угоститељског објекта
ресторан у категорију, према следећој табели:
Категорија ресторана

Износ накнаде

Умањење накнаде у
случају ревизије 1

Ресторан 5*

40.000 дин

20.000 дин

Ресторан 4*

35.000 дин

17.500 дин

Ресторан 3*

30.000 дин

15.000 дин

Ресторан 2*

25.000 дин

12.500 дин

Ресторан 1*

20.000 дин

10.000 дин

Специјализација ресторана:
- Етно
- ....

20.000 дин

10.000 дин

Накнада трошкова уплаћује се у корист ПУ ХОРЕС број рачуна: 340-11013854-60
(Ерсте Банка)
У поље: „сврха плаћања“ уноси се назив угоститељског објекта – ресторан за који се
врши разврставање.
За додатне информације можете контактирати: ПУ ХОРЕС, Добрињска 11, 11 000
Београд, телефон: 011/2642 341.

ПУ ХОРЕС

1

Приликом подношења захтева за поновно одређивање категорије, након истека важења решења о
разврставању угоститељског објекта, угоститељ плаћа 50% износа накнаде трошкова

