
а) по сје до ва ње и чу ва ње при руч ни ка за ква ли тет и 
стан дард них опе ра тив них по сту па ка ко ји се ко ри сте 
у ла бо ра то ри ји,
б) оба вља ње кон тро ле с ци љем утвр ђи ва ња да ли се 
све ана ли зе спрово де у скла ду с прин ци пи ма до бре 
ла бо ра то риј ске прак се. Кон тро лом та ко ђе тре ба да 
бу де утвр ђе но да су пла но ви ана ли за и стан дард ни 
опе ра тив ни по ступ ци ста вље ни на рас по ла га ње 
осо бљу ко је уче ству је у ана ли за ма и да се по сту па 
у скла ду са њи ма. Кон тро ле, ка ко је од ре ђе но 
про гра мом оси гу ра ња ква ли те та и стан дард ним 
опе ра тив ним по ступ ци ма, мо гу би ти:
- кон тро ле ана ли за,
- кон тро ле ла бо ра то ри је и
- кон тро ле про це са/по ступ ка.
За пи сни ци о из вр ше ним кон тро ла ма мо ра ју се 
чу ва ти с оста лом до ку мен та ци јом.
в) по вре ме ну провје ру за вр шног из вје шта ја ра ди 
утвр ђи ва ња да су ме то де, по ступ ци и опа жа ња 
тач но и пот пу но опи са ни, те да при ка за ни ре зул та ти 
тач но и пот пу но од ра жа ва ју из вор не по дат ке 
ана ли за,
г) пра во вре ме но под но ше ње пи са ног из вје шта ја о 
ре зул та ти ма кон тро ле во ди те љу ана ли зе и
д) израду и потписивање изјаве о врстама и 
датумима контроле, укључујући контролисане фазе 
испитивања и датуме подношења резултата 
контроле водитељу анализе.

6.3 Све по дат ке до би је не то ком ана ли зе ли це ко је 
уно си по дат ке мо ра за пи са ти не по сред но, тач но и 
чи тљи во. То уно ше ње по да та ка мо ра би ти 
пот пи са но и да ти ра но.
Свака промјена изворних података мора бити 
изведена тако да узрок измјене мора бити наведен. 
Лице које је измијенило податке мора то потврдити 
својим потписом с датумом.

7. При ка зи ва ње ре зул та та
7.1 Ре зул та ти сва ке ана ли зе или ни за ана ли за ко је 

спрово ди ла бо ра то ри ја мо ра ју се при ка зи ва ти тач но, 
ја сно, не дво сми сле но и објек тив но, те у скла ду са 
свим по себ ним упут стви ма и ме то да ма ана ли за. Ти 
ре зул та ти обич но се мо ра ју да ва ти у ана ли тич ком 
из вје шта ју, а мо ра ју об у хва та ти све по дат ке ко је 
зах ти је ва ко ри сник и ко ји су по треб ни за ту ма че ње 
ре зул та та ана ли за и све по дат ке ко је зах ти је ва та 
ана ли тич ка ме то да.

7.2 Ана ли тич ки из вје шта ји
Сва ки ана ли тич ки из вје штај мо ра об у хва ти ти ба рем 
ове по дат ке, осим ако ла бо ра то ри ја не ма ва ља не 
раз ло ге да то не ра ди:
а) на слов,
б) на зив и адре су ла бо ра то ри је и мје сто на ко јем су 
оба вље не ана ли зе, ако ни су спрове де не у сје ди шту 
ла бо ра то ри је,
в) је дин стве ну озна ку ана ли тич ког из вје шта ја и на 
сва кој стра ни ци озна ку ка ко би се оси гу ра ло да се 
стра ни ца пре по зна је као дио ана ли тич ког из вје шта ја, 
те ја сну озна ку кра ја ана ли тич ког из вје шта ја,
г) на зив и адре су ко ри сни ка,
д) озна ку упо три је бље не ме то де,
ђ) опис и ста ње узор ка ко ји се ана ли зи ра и ње го ву 
јед но знач ну озна ку,
е) да тум при је ма узор ка ко ји се ана ли зи ра и да тум 
за вр шет ка ана ли зе,
ж) ре зул та те ана ли за с мјер ним је ди ни ца ма и
з) име, функцију и потпис/-е или истовриједну 
идентификацију лица које је одобрило испитни 
извјештај.

7.3 За вр шни из вје штај тре ба да пот пи ше и да ти ра 
во ди тељ ана ли зе, ка ко би по твр дио при хва та ње 
од го вор но сти за ва ља ност по да та ка.

7.4 Ис прав ци и до да ци за вр шног из вје шта ја мо ра ју 
би ти при пре мље ни у фор ми до пу на. До пу не мо ра 
пот пи са ти и да ти ра ти во ди тељ ана ли зе, а у њи ма 
мо ра би ти ја сно на ве ден раз лог ис пра ва ка или 
до да та ка.
Преобликовање завршног извјештаја којим се 
удовољава захтјевима за подношење надлежним 
тијелима не значе исправак, додатак или допуну 
завршном извјештају.

8. Упра вља ње за пи си ма
8.1 Мо ра се во ди ти бри га о си гур но сти и по вјер љи во сти 

свих за пи са.
9. Упра вља ње ар хи вом 
9.1 У ар хи ви се по хра њу ју за пи си и ана ли тич ки 

из вје шта ји у вре мен ском тра ја њу од нај ма ње 
пет го ди на.
Изведба простора и услови у простору за 
похрањивање података морају заштитити његов 
садржај од пријевремене дотрајалости.

9.2 Ако се из би ло ко јег раз ло га до ку мен та ци ја 
од стра ни при је ис те ка про пи са ног ро ка чу ва ња, 
то мо ра би ти оправ да но и до ку мен то ва но.

9.3 Ма те ри јал по хра њен у ар хи ва ма тре ба да бу де 
по пи сан у са др жа ју, ка ко би се олак ша ло уред но 
по хра њи ва ње и про на ла же ње.

9.4 Ако ла бо ра то ри ја за ана ли зе или уго вор ни ар хив 
пре ста не ра ди ти и не ма прав ног ли ца, ар хи ва тре ба 
да се пре не се у ар хи ву на ру чи о ца ана ли за или 
тре ћег ли ца, или да се уни шти уз за пи сник 
при сут не ко ми си је.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 10. став 4. Уред бе о упи су у
Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа ла ца уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за
из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ОБРА СЦА ЗА ХТЈЕ ВА ЗА 

УПИС У РЕ ГИ СТАР СЕ О СКИХ ДО МА ЋИН СТА ВА И 
ПРУ ЖА ЛА ЦА УГО СТИ ТЕЉ СКИХ УСЛУ ГА У 

АПАРТ МА НИ МА, КУ ЋА МА ЗА ОД МОР И СО БА МА 
ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ И ПРИ ЈА ВЕ ПРО МЈЕ НЕ 

ПО ДА ТА КА У ТОМ РЕ ГИ СТРУ

1. Овим упут ством про пи су је се об лик и са др жај обра -
сца за хтје ва за упис у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и
пру жа ла ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од -
мор и со би за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар) и
при ја ве про мје не по да та ка у Ре ги стру.

2. Обра зац за хтје ва и при ја ва про мје не по да та ка у Ре ги -
стру из тач ке 1. овог упут ства под но си се Аген ци ји за по -
сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге (у да љем
тек сту: АПИФ).

3. Са др жај обра сца за хтје ва за упис се о ског до ма ћин -
ства у Ре ги стар и при ја ва про мје не по да та ка у Ре ги стру
про пи сан је на обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 1.
овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Са др жај обра сца за хтје ва за упис пру жа о ца уго сти -
тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње у Ре ги стар и при ја ва про мје не по да та ка у
Ре ги стру про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 2. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 3. став 9. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из најм -
љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ 

СЕ ПУ НО ЉЕТ НИ ЧЛАН ПО РО ДИЧ НОГ 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ГА ЗДИН СТВА, ОД НО СНО 

ДО МА ЋИН СТВА ФИ ЗИЧ КОГ ЛИ ЦА КО ЈЕ ОБА ВЉА 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ ОД РЕ ЂУ ЈЕ 

КАО ЧЛАН ТОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан по ро дич ног по љо -
при вред ног га здин ства, од но сно до ма ћин ства фи зич ког
ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу од ре ђу је као
члан тог до ма ћин ства у по ступ ку упи са у Ре ги стар се о ских
до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт -
ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње (у да -
љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства ко -
јом се пу но љет ни члан по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно до ма ћин ства фи зич ког ли ца ко је оба вља
по љо при вред ну про из вод њу од ре ђу је као члан тог до ма -
ћин ства про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о но си о цу по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно по дат ке о фи зич ком ли цу ко је оба вља
по љо при вред ну про из вод њу, као што су име и пре зи ме,
пре би ва ли ште, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства, као што су име и пре зи ме, пре би -
ва ли ште, ЈМБ ли ца и

4.3. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис но си о -
ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи -
зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-3/10
21. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 3. став 9. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ

НО СИ ЛАЦ ПО РО ДИЧ НОГ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ 
ГА ЗДИН СТВА, ОД НО СНО ФИ ЗИЧ КО ЛИ ЦЕ КО ЈЕ 

ОБА ВЉА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
ОВЛА ШЋУ ЈЕ ПУ НО ЉЕТ НОГ ЧЛА НА ЊЕ ГО ВОГ 

ДО МА ЋИН СТВА КАО НО СИ О ЦА 
СЕ О СКОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом но си лац по ро дич ног по љо при вред ног
га здин ства, од но сно фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при -
вред ну про из вод њу овла шћу је пу но љет ног чла на ње го вог
до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма ћин ства у по ступ ку
упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба -
ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом но си лац по ро дич ног
по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи зич ко ли це ко је
оба вља по љо при вред ну про из вод њу овла шћу је пу но љет -
ног чла на ње го вог до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма -
ћин ства про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о но си о цу по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно фи зич ког ли ца ко је оба вља по љо при -
вред ну про из вод њу, као што су име и пре зи ме, адре са ста -
но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства ко ји се овла шћу је за упис у Ре ги -
стар као но си лац се о ског до ма ћин ства, као што су име и
пре зи ме, адре са ста но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.3. од ред бу ко јом пу но љет но ли це као члан до ма ћин -
ства из ри чи то при хва та овла шће ње ли ца из тач ке 4.1. овог
упут ства да бу де упи сан у Ре ги стар као но си лац се о ског
до ма ћин ства и

4.4. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис но си о -
ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи -
зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-4/10
15. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.

И З Ј А ВА
Ра ди упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -

о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње, у скла ду са чла ном 3. став 5.
Уред бе о упи су у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 87/10), да јем сље де ћу из ја ву:

Ја, ____________________, из ____________________
(име и пре зи ме)                          (мје сто)

__________________, ЈМБ: ______________________,
(адре са)

као но си лац по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од -
но сно фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при вред ну про и -
звод њу (не по треб но пре цр та ти) овла шћу јем

____________________________, из _______________
(име и пре зи ме)                           (мје сто)

___________________, ЈМБ: _____________________,
(адре са)

као чла на свог до ма ћин ства и ли це ко је ће би ти упи са но у
Ре ги стар као но си лац се о ског до ма ћин ства.

_______________                     ___________________
(мје сто и да тум)                               (пот пис)

Из ја вљу јем да при хва там да бу дем упи сан-на у Ре ги -
стар као но си лац се о ског до ма ћин ства.

_______________             ________________________
(мје сто и да тум)              (пот пис пу но љет ног чла на 

до ма ћин ства)

1656
На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 4. став 6. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ СЕ

ПУ НО ЉЕТ НИ ЧЛАН ДО МА ЋИН СТВА ВЛА СНИ КА
АПАРТ МА НА, КУ ЋЕ ЗА ОД МОР И СО БЕ ЗА 
ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ОД РЕ ЂУ ЈЕ КАО ЧЛАН 

ТОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан до ма ћин ства вла -
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5. Обра зац за хтје ва из тач ке 3. овог упут ства са др жи:

5.1. по да так о ре ги стар ском бро ју по љо при вред ног по -
ро дич ног га здин ства (БПГ) и по да так о бро ју се о ског до ма -
ћин ства (БСД),

5.2. по да так о је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве на чи јој се
те ри то ри ји на ла зи се о ско до ма ћин ство,

5.3. по да так о чи ње ни ца ма ко је су пред мет упи са у Ре -
ги стар, за ви сно о то ме да ли се ра ди о упи су у Ре ги стар
или о про мје ни по да та ка у Ре ги стру,

5.4. од ред бу ко јом се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству опре дје љу је за вр сту
се о ског до ма ћин ства, од но сно за се о ско до ма ћин ство
излет нич ког ти па или за се о ско до ма ћин ство смје штај ног
ти па, у скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма за пру жа ње
уго сти тељ ских услу га у се о ском до ма ћин ству (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 77/10),

5.5. по дат ке о но си о цу се о ског до ма ћин ства, као што су
име и пре зи ме, мје сто, да тум и др жа ва ро ђе ња, пол, број
чла но ва се о ског до ма ћин ства,

5.6. по дат ке мје сту оба вља ња дје лат но сти у се о ском
до ма ћин ству, адре са, те ле фон, факс, по штан ски број и
оста ли по да ци,

5.7. по дат ке о жи ро ра чу ну се о ског до ма ћин ства, од но -
сно те ку ћем ра чу ну но си о ца се о ског до ма ћин ства, као и о
на зи ву и сје ди шту бан ке,

5.8. од ред бу о спе ци фич ним услу га ма у се о ском до ма -
ћин ству, као што су из најм љи ва ње ко ња за ја ха ње, лов и
ри бо лов, бра ње гљи ва, бра ње ље ко ви тог и шум ског би ља,
уби ра ње ље ти не, пје шач ке ру те, про мо ци ја ло кал них и
тра ди ци о нал них про из во да (ру ко тво ри не и др.) и оста ле
спе ци фич не услу ге,

5.9. по да так о утвр ђе ној ка те го ри ји се о ског до ма ћин -
ства од стра не је ди ни це ло кал не са мо у пра ве у скла ду са
про пи си ма из обла сти уго сти тељ ства,

5.10. од ред бу о на зи ву, фир ми под ко јом се о ско до ма -
ћин ство по слу је и оста ли на зи ви се о ског до ма ћин ства у
скла ду са пра вил ни ком,

5.11. по дат ке о смје штај ним ка па ци те ти ма се о ског до -
ма ћин ства као што је уку пан ка па ци тет из лет нич ког се о -
ског до ма ћин ства, број со ба и апарт ма на у са ста ву се о ског
до ма ћин ства, уку пан број ле жа ја, од но сно кре ве та у се о -
ском до ма ћин ству,

5.12. по дат ке о гра ђе вин ским ка рак те ри сти ка ма смје -
штај них обје ка та у се о ском до ма ћин ству, као што је укуп -
на по вр ши на се о ског до ма ћин ства (објек ти и зе мљи ште),

5.13. да тум под но ше ња за хтје ва и пот пис под но си о ца
за хтје ва.

6. Обра зац за хтје ва из тач ке 4. овог упут ства са др жи:
6.1. по да так о ре ги стар ском бро ју апарт ма на (БА), од -

но сно о ре ги стар ском бро ју ку ће за од мор (БКЗО) и ре ги -
стар ском бро ју со бе за из најм љи ва ње (БСИЗ),

6.2. по да так о је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве на чи јој се
те ри то ри ји на ла зи апарт ман, ку ћа за од мор и со ба за
изнајм љи ва ње,

6.3. по да так о чи ње ни ца ма ко је су пред мет упи са у Ре -
ги стар, за ви сно о то ме да ли се ра ди о упи су у Ре ги стар
или о про мје ни по да та ка у Ре ги стру,

6.4. по да так о вр сти уго сти тељ ског објек та ко ји је пред -
мет упи са у Ре ги стар (апарт ман, ку ћа за од мор или со ба за
из најм љи ва ње),

6.5. по дат ке о пру жа о цу услу га у апарт ма ну, ку ћи за од -
мор и со би за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме,
мје сто, да тум и др жа ва ро ђе ња, пол,

6.6. по дат ке о сје ди шту апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње, мје сту оба вља ња дје лат но сти, адре са,
те ле фон, факс, по штан ски број,

6.7. по дат ке о жи ро, од но сно те ку ћем ра чу ну из да ва о ца
услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње,
као и на зив и сје ди ште бан ке,

6.8. по да так о утвр ђе ној ка те го ри ји апарт ма на, ку ће за
од мор и со бе за из најм љи ва ње од стра не је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве у скла ду са про пи си ма из обла сти уго сти тељ -
ства,

6.10. од ред бу о на зи ву, фир ми под ко јом апарт ман, ку -
ћа за од мор и со ба за из најм љи ва ње по слу је,

6.11. по дат ке о смје штај ним ка па ци те ти ма апарт ма на,
ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње као што је број со ба
и апарт ма на и уку пан број ле жа ја, од но сно кре ве та,

6.12. да тум под но ше ња за хтје ва и пот пис под но си о ца
за хтје ва.

7. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-2/10
27. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 3. став 9. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из најм -
љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ 

СЕ ПУ НО ЉЕТ НИ ЧЛАН ПО РО ДИЧ НОГ 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ГА ЗДИН СТВА, ОД НО СНО 

ДО МА ЋИН СТВА ФИ ЗИЧ КОГ ЛИ ЦА КО ЈЕ ОБА ВЉА 
ПО ЉО ПРИ ВРЕД НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ ОД РЕ ЂУ ЈЕ 

КАО ЧЛАН ТОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан по ро дич ног по љо -
при вред ног га здин ства, од но сно до ма ћин ства фи зич ког
ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу од ре ђу је као
члан тог до ма ћин ства у по ступ ку упи са у Ре ги стар се о ских
до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт -
ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње (у да -
љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства ко -
јом се пу но љет ни члан по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно до ма ћин ства фи зич ког ли ца ко је оба вља
по љо при вред ну про из вод њу од ре ђу је као члан тог до ма -
ћин ства про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о но си о цу по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно по дат ке о фи зич ком ли цу ко је оба вља
по љо при вред ну про из вод њу, као што су име и пре зи ме,
пре би ва ли ште, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства, као што су име и пре зи ме, пре би -
ва ли ште, ЈМБ ли ца и

4.3. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис но си о -
ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи -
зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-3/10
21. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 3. став 9. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ

НО СИ ЛАЦ ПО РО ДИЧ НОГ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ 
ГА ЗДИН СТВА, ОД НО СНО ФИ ЗИЧ КО ЛИ ЦЕ КО ЈЕ 

ОБА ВЉА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
ОВЛА ШЋУ ЈЕ ПУ НО ЉЕТ НОГ ЧЛА НА ЊЕ ГО ВОГ 

ДО МА ЋИН СТВА КАО НО СИ О ЦА 
СЕ О СКОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом но си лац по ро дич ног по љо при вред ног
га здин ства, од но сно фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при -
вред ну про из вод њу овла шћу је пу но љет ног чла на ње го вог
до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма ћин ства у по ступ ку
упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба -
ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом но си лац по ро дич ног
по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи зич ко ли це ко је
оба вља по љо при вред ну про из вод њу овла шћу је пу но љет -
ног чла на ње го вог до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма -
ћин ства про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о но си о цу по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно фи зич ког ли ца ко је оба вља по љо при -
вред ну про из вод њу, као што су име и пре зи ме, адре са ста -
но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства ко ји се овла шћу је за упис у Ре ги -
стар као но си лац се о ског до ма ћин ства, као што су име и
пре зи ме, адре са ста но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.3. од ред бу ко јом пу но љет но ли це као члан до ма ћин -
ства из ри чи то при хва та овла шће ње ли ца из тач ке 4.1. овог
упут ства да бу де упи сан у Ре ги стар као но си лац се о ског
до ма ћин ства и

4.4. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис но си о -
ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи -
зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-4/10
15. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.

И З Ј А ВА
Ра ди упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -

о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње, у скла ду са чла ном 3. став 5.
Уред бе о упи су у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 87/10), да јем сље де ћу из ја ву:

Ја, ____________________, из ____________________
(име и пре зи ме)                          (мје сто)

__________________, ЈМБ: ______________________,
(адре са)

као но си лац по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од -
но сно фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при вред ну про и -
звод њу (не по треб но пре цр та ти) овла шћу јем

____________________________, из _______________
(име и пре зи ме)                           (мје сто)

___________________, ЈМБ: _____________________,
(адре са)

као чла на свог до ма ћин ства и ли це ко је ће би ти упи са но у
Ре ги стар као но си лац се о ског до ма ћин ства.

_______________                     ___________________
(мје сто и да тум)                               (пот пис)

Из ја вљу јем да при хва там да бу дем упи сан-на у Ре ги -
стар као но си лац се о ског до ма ћин ства.

_______________             ________________________
(мје сто и да тум)              (пот пис пу но љет ног чла на 

до ма ћин ства)
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 4. став 6. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ СЕ

ПУ НО ЉЕТ НИ ЧЛАН ДО МА ЋИН СТВА ВЛА СНИ КА
АПАРТ МА НА, КУ ЋЕ ЗА ОД МОР И СО БЕ ЗА 
ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ОД РЕ ЂУ ЈЕ КАО ЧЛАН 

ТОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан до ма ћин ства вла -
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 3. став 9. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ

НО СИ ЛАЦ ПО РО ДИЧ НОГ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ 
ГА ЗДИН СТВА, ОД НО СНО ФИ ЗИЧ КО ЛИ ЦЕ КО ЈЕ 

ОБА ВЉА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
ОВЛА ШЋУ ЈЕ ПУ НО ЉЕТ НОГ ЧЛА НА ЊЕ ГО ВОГ 

ДО МА ЋИН СТВА КАО НО СИ О ЦА 
СЕ О СКОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом но си лац по ро дич ног по љо при вред ног
га здин ства, од но сно фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при -
вред ну про из вод њу овла шћу је пу но љет ног чла на ње го вог
до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма ћин ства у по ступ ку
упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба -
ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом но си лац по ро дич ног
по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи зич ко ли це ко је
оба вља по љо при вред ну про из вод њу овла шћу је пу но љет -
ног чла на ње го вог до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма -
ћин ства про пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу
број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о но си о цу по ро дич ног по љо при вред ног га -
здин ства, од но сно фи зич ког ли ца ко је оба вља по љо при -
вред ну про из вод њу, као што су име и пре зи ме, адре са ста -
но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства ко ји се овла шћу је за упис у Ре ги -
стар као но си лац се о ског до ма ћин ства, као што су име и
пре зи ме, адре са ста но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.3. од ред бу ко јом пу но љет но ли це као члан до ма ћин -
ства из ри чи то при хва та овла шће ње ли ца из тач ке 4.1. овог
упут ства да бу де упи сан у Ре ги стар као но си лац се о ског
до ма ћин ства и

4.4. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис но си о -
ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи -
зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну про из вод њу.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-4/10
15. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.

И З Ј А ВА
Ра ди упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -

о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње, у скла ду са чла ном 3. став 5.
Уред бе о упи су у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 87/10), да јем сље де ћу из ја ву:

Ја, ____________________, из ____________________
(име и пре зи ме)                          (мје сто)

__________________, ЈМБ: ______________________,
(адре са)

као но си лац по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од -
но сно фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при вред ну про и -
звод њу (не по треб но пре цр та ти) овла шћу јем

____________________________, из _______________
(име и пре зи ме)                           (мје сто)

___________________, ЈМБ: _____________________,
(адре са)

као чла на свог до ма ћин ства и ли це ко је ће би ти упи са но у
Ре ги стар као но си лац се о ског до ма ћин ства.

_______________                     ___________________
(мје сто и да тум)                               (пот пис)

Из ја вљу јем да при хва там да бу дем упи сан-на у Ре ги -
стар као но си лац се о ског до ма ћин ства.

_______________             ________________________
(мје сто и да тум)              (пот пис пу но љет ног чла на 

до ма ћин ства)
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 4. став 6. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ СЕ

ПУ НО ЉЕТ НИ ЧЛАН ДО МА ЋИН СТВА ВЛА СНИ КА
АПАРТ МА НА, КУ ЋЕ ЗА ОД МОР И СО БЕ ЗА 
ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ОД РЕ ЂУ ЈЕ КАО ЧЛАН 

ТОГ ДО МА ЋИН СТВА

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан до ма ћин ства вла -
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сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње
одре ђу је као члан тог до ма ћин ства у по ступ ку упи са у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан до -
ма ћин ства вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за
изнајм љи ва ње од ре ђу је као члан тог до ма ћин ства про пи -
сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 1. овог
упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о вла сни ку апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме, пре би ва ли -
ште, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства, као што су име и пре зи ме, пре би -
ва ли ште, ЈМБ ли ца и

4.3. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис вла сни -
ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-5/10
21. септембра 2010. го ди не               Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 4. став 6. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ

ВЛА СНИК АПАРТ МА НА, КУ ЋЕ ЗА ОД МОР И СО БЕ ЗА
ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ОВЛА ШЋУ ЈЕ ПУ НО ЉЕТ НОГ ЧЛА НА
ЊЕ ГО ВОГ ДО МА ЋИН СТВА ИЛИ ФИ ЗИЧ КО ЛИ ЦЕ КО ЈЕ
ПО ДРУ ГОМ ПРАВ НОМ ОСНО ВУ КО РИ СТИ АПАРТ МАН,

КУ ЋУ ЗА ОД МОР И СО БУ ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ КАО 
НО СИ О ЦА УПИ СА У РЕ ГИ СТАР

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом вла сник апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње овла шћу је пу но љет ног чла на ње го вог
до ма ћин ства или фи зич ко ли це ко је по дру гом прав ном
осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и со бу за из нај м -
љи ва ње за упис у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом вла сник апарт ма на,
ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње овла шћу је пу но љет -
ног чла на ње го вог до ма ћин ства или фи зич ко ли це ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
со бу за из најм љи ва ње про пи сан је на Обра сцу ко ји се на -
ла зи у При ло гу број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став -
ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о вла сни ку апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме, адре са ста -
но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства, од но сно о фи зич ком ли цу ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
со бу за из најм љи ва ње ко ји се овла шћу је за упис у Ре ги стар
као пру жа лац уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за
од мор и со би за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме,
адре са ста но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.3. од ред бу ко јом пу но љет ни члан до ма ћин ства ли ца
из тач ке 4.1. овог упут ства, од но сно фи зич ко ли це ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
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со бу за из најм љи ва ње из ри чи то при хва та овла шће ње ли ца
из тач ке 4.1. овог упут ства да бу де упи сан у Ре ги стар као
пру жа лац уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од -
мор и со би за из најм љи ва ње и

4.4. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис вла сни -
ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-6/10
21. септембра 2010. го ди не               Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.

И З Ј А ВА
Ра ди упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -

о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње, у скла ду са чла ном 4. став 3.
Уред бе о упи су у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 87/10) да јем сље де ћу из ја ву:

Ја, ____________________, из ____________________
(име и пре зи ме)                          (мје сто)

__________________, ЈМБ: ______________________,
(адре са)

као вла сник апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи -
ва ње овла шћу јем

____________________________, из _______________
(име и пре зи ме)                           (мје сто)

___________________, ЈМБ: _____________________,
(адре са)

као чла на свог до ма ћин ства, од но сно као фи зич ко ли це ко -
је по дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од -
мор и со бу за из најм љи ва ње (не по треб но пре цр та ти), као
ли це ко је ће би ти упи са но у Ре ги стар као пру жа лац уго сти -
тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из -
најм љи ва ње.

_______________                     ___________________
(мје сто и да тум)                               (пот пис)

Из ја вљу јем да при хва там да бу дем упи сан у Ре ги стар
као члан до ма ћин ства вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и
со бе за из најм љи ва ње, од но сно као фи зич ко ли це ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
со бу за из најм љи ва ње.

_______________             ________________________
(мје сто и да тум)              (пот пис пу но љет ног чла на 

до ма ћин ства), од но сно 
фи зич ког ли ца ко је по 

дру гом прав ном осно ву 
ко ри сти апарт ман, ку ћу за 

од мор и со бу за из најм љи ва ње
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 11. став 4. Уред бе о упи су у
Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за
из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ О 

ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА У ПО ГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, 
УРЕ ЂА ЈА, ОПРЕ МЕ И ЗА ПО СЛЕ НИХ ЛИ ЦА ЗА 

ОБА ВЉА ЊЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ У СЕ О СКОМ 
ДО МА ЋИН СТВУ

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко ја се при ла же уз за хтјев ко ји се под но си

Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге у по ступ ку упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва
и пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма
за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги -
стар).

2. Об лик и са др жај пи сме не из ја ве о ис пу ње но сти
усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја, опре ме и за по сле них
ли ца за оба вља ње дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству про -
пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 1. овог
упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

3. Из ја ва из тач ке 2. овог упут ства са др жи:
3.1. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за оба вља ње

дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству га ран ту је ис пу ње ност
усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја и опре ме за оба вља ње
уго сти тељ ске дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству у скла ду
са Пра вил ни ком о усло ви ма за пру жа ње услу га у се о ском
до ма ћин ству (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
77/10),

3.2. по да так о мје сту оба вља ња дје лат но сти у се о ском
до ма ћин ству са тач ним на во ђе њем адре се на ко јој се на -
мје ра ва оба вља ти уго сти тељ ска дје лат ност,

3.3. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству опре дје љу је за вр сту
уго сти тељ ског објек та ко ји се на ла зи у окви ру се о ског до ма -
ћин ства, као што су апарт ман или со ба за из најм љи ва ње,

3.4. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за оба вља -
ње дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству опре дје љу је за пе -
ри од у ко јем на мје ра ва да оба вља уго сти тељ ску дје лат ност,
и то “го ди шње”, уко ли ко на мје ра ва оба вља ти дје лат ност
то ком ци је ле го ди не, или “се зон ски”, уко ли ко је оба вља ње
дје лат но сти се зон ског ка рак те ра,

3.5. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству из ја вљу је да ис пу ња ва
усло ве у по гле ду за по сле них ли ца у се о ском до ма ћин ству,
у скла ду са про пи си ма из обла сти уго сти тељ ства,

3.6. по твр ду да се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству при је пот пи си ва ња ове
из ја ве прет ход но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про -
сто ра, уре ђа ја и опре ме за оба вља ње уго сти тељ ске дје лат -
но сти у се о ском до ма ћин ству ко ји су про пи са ни у за кон -
ским и под за кон ским ак ти ма из обла сти уго сти тељ ства и

3.7. пот пис под но си о ца из ја ве, мје сто и да тум под но -
ше ња из ја ве.

4. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-7/10
21. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.
______________________________

(име и пре зи ме)
______________________________

(мје сто - оп шти на)
Ули ца: ________________________
ЈМБ: __________________________

И З Ј А ВА
Из ја вљу јем под пу ном кри вич ном, пре кр шај ном и мо -

рал ном од го вор но шћу да про стор, уре ђа ји и опре ма по мо -
ћу ко јих се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност у се о ском до -
ма ћин ству, а на ла зе се у мје сту ____________________, у

(мје сто - оп шти на)
ули ци _____________________________, број ______, ис -
пу ња ва ју про пи са не усло ве у скла ду са Пра вил ни ком о
усло ви ма за пру жа ње услу га у се о ском до ма ћин ству (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 77/10), у уго сти -
тељ ском објек ту вр сте:
_________________________________________________,

(на ве сти вр сту уго сти тељ ског објек та у се о ском 
до ма ћин ству - апарт ман или со ба за из најм љи ва ње),
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сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње
одре ђу је као члан тог до ма ћин ства у по ступ ку упи са у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом се пу но љет ни члан до -
ма ћин ства вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за
изнајм љи ва ње од ре ђу је као члан тог до ма ћин ства про пи -
сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 1. овог
упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о вла сни ку апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме, пре би ва ли -
ште, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства, као што су име и пре зи ме, пре би -
ва ли ште, ЈМБ ли ца и

4.3. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис вла сни -
ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-5/10
21. септембра 2010. го ди не               Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 4. став 6. Уред бе о упи су у Ре -
ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из нај -
м љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ КО ЈОМ

ВЛА СНИК АПАРТ МА НА, КУ ЋЕ ЗА ОД МОР И СО БЕ ЗА
ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ОВЛА ШЋУ ЈЕ ПУ НО ЉЕТ НОГ ЧЛА НА
ЊЕ ГО ВОГ ДО МА ЋИН СТВА ИЛИ ФИ ЗИЧ КО ЛИ ЦЕ КО ЈЕ
ПО ДРУ ГОМ ПРАВ НОМ ОСНО ВУ КО РИ СТИ АПАРТ МАН,

КУ ЋУ ЗА ОД МОР И СО БУ ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ КАО 
НО СИ О ЦА УПИ СА У РЕ ГИ СТАР

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко јом вла сник апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње овла шћу је пу но љет ног чла на ње го вог
до ма ћин ства или фи зич ко ли це ко је по дру гом прав ном
осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и со бу за из нај м -
љи ва ње за упис у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

2. Пи сме на из ја ва из тач ке 1. овог упут ства под но си се
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге.

3. Са др жај пи сме не из ја ве ко јом вла сник апарт ма на,
ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње овла шћу је пу но љет -
ног чла на ње го вог до ма ћин ства или фи зич ко ли це ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
со бу за из најм љи ва ње про пи сан је на Обра сцу ко ји се на -
ла зи у При ло гу број 1. овог упут ства и чи ни ње гов са став -
ни дио.

4. Обра зац пи сме не из ја ве из тач ке 1. овог упут ства са -
др жи:

4.1. по дат ке о вла сни ку апарт ма на, ку ће за од мор и со -
бе за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме, адре са ста -
но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.2. по дат ке о пу но љет ном чла ну до ма ћин ства ли ца из
тач ке 4.1. овог упут ства, од но сно о фи зич ком ли цу ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
со бу за из најм љи ва ње ко ји се овла шћу је за упис у Ре ги стар
као пру жа лац уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за
од мор и со би за из најм љи ва ње, као што су име и пре зи ме,
адре са ста но ва ња, ЈМБ ли ца,

4.3. од ред бу ко јом пу но љет ни члан до ма ћин ства ли ца
из тач ке 4.1. овог упут ства, од но сно фи зич ко ли це ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
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со бу за из најм љи ва ње из ри чи то при хва та овла шће ње ли ца
из тач ке 4.1. овог упут ства да бу де упи сан у Ре ги стар као
пру жа лац уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од -
мор и со би за из најм љи ва ње и

4.4. мје сто и да тум под но ше ња из ја ве и пот пис вла сни -
ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње.

5. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-6/10
21. септембра 2010. го ди не               Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.

И З Ј А ВА
Ра ди упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -

о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње, у скла ду са чла ном 4. став 3.
Уред бе о упи су у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа -
о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор
и со ба ма за из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 87/10) да јем сље де ћу из ја ву:

Ја, ____________________, из ____________________
(име и пре зи ме)                          (мје сто)

__________________, ЈМБ: ______________________,
(адре са)

као вла сник апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи -
ва ње овла шћу јем

____________________________, из _______________
(име и пре зи ме)                           (мје сто)

___________________, ЈМБ: _____________________,
(адре са)

као чла на свог до ма ћин ства, од но сно као фи зич ко ли це ко -
је по дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од -
мор и со бу за из најм љи ва ње (не по треб но пре цр та ти), као
ли це ко је ће би ти упи са но у Ре ги стар као пру жа лац уго сти -
тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из -
најм љи ва ње.

_______________                     ___________________
(мје сто и да тум)                               (пот пис)

Из ја вљу јем да при хва там да бу дем упи сан у Ре ги стар
као члан до ма ћин ства вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и
со бе за из најм љи ва ње, од но сно као фи зич ко ли це ко је по
дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и
со бу за из најм љи ва ње.

_______________             ________________________
(мје сто и да тум)              (пот пис пу но љет ног чла на 

до ма ћин ства), од но сно 
фи зич ког ли ца ко је по 

дру гом прав ном осно ву 
ко ри сти апарт ман, ку ћу за 

од мор и со бу за из најм љи ва ње
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 11. став 4. Уред бе о упи су у
Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за
из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ О 

ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА У ПО ГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, 
УРЕ ЂА ЈА, ОПРЕ МЕ И ЗА ПО СЛЕ НИХ ЛИ ЦА ЗА 

ОБА ВЉА ЊЕ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ У СЕ О СКОМ 
ДО МА ЋИН СТВУ

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко ја се при ла же уз за хтјев ко ји се под но си

Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге у по ступ ку упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва
и пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма
за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги -
стар).

2. Об лик и са др жај пи сме не из ја ве о ис пу ње но сти
усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја, опре ме и за по сле них
ли ца за оба вља ње дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству про -
пи сан је на Обра сцу ко ји се на ла зи у При ло гу број 1. овог
упут ства и чи ни ње гов са став ни дио.

3. Из ја ва из тач ке 2. овог упут ства са др жи:
3.1. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за оба вља ње

дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству га ран ту је ис пу ње ност
усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја и опре ме за оба вља ње
уго сти тељ ске дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству у скла ду
са Пра вил ни ком о усло ви ма за пру жа ње услу га у се о ском
до ма ћин ству (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
77/10),

3.2. по да так о мје сту оба вља ња дје лат но сти у се о ском
до ма ћин ству са тач ним на во ђе њем адре се на ко јој се на -
мје ра ва оба вља ти уго сти тељ ска дје лат ност,

3.3. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству опре дје љу је за вр сту
уго сти тељ ског објек та ко ји се на ла зи у окви ру се о ског до ма -
ћин ства, као што су апарт ман или со ба за из најм љи ва ње,

3.4. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за оба вља -
ње дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству опре дје љу је за пе -
ри од у ко јем на мје ра ва да оба вља уго сти тељ ску дје лат ност,
и то “го ди шње”, уко ли ко на мје ра ва оба вља ти дје лат ност
то ком ци је ле го ди не, или “се зон ски”, уко ли ко је оба вља ње
дје лат но сти се зон ског ка рак те ра,

3.5. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству из ја вљу је да ис пу ња ва
усло ве у по гле ду за по сле них ли ца у се о ском до ма ћин ству,
у скла ду са про пи си ма из обла сти уго сти тељ ства,

3.6. по твр ду да се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
дје лат но сти у се о ском до ма ћин ству при је пот пи си ва ња ове
из ја ве прет ход но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про -
сто ра, уре ђа ја и опре ме за оба вља ње уго сти тељ ске дје лат -
но сти у се о ском до ма ћин ству ко ји су про пи са ни у за кон -
ским и под за кон ским ак ти ма из обла сти уго сти тељ ства и

3.7. пот пис под но си о ца из ја ве, мје сто и да тум под но -
ше ња из ја ве.

4. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-7/10
21. септембра 2010. го ди не                Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.
______________________________

(име и пре зи ме)
______________________________

(мје сто - оп шти на)
Ули ца: ________________________
ЈМБ: __________________________

И З Ј А ВА
Из ја вљу јем под пу ном кри вич ном, пре кр шај ном и мо -

рал ном од го вор но шћу да про стор, уре ђа ји и опре ма по мо -
ћу ко јих се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност у се о ском до -
ма ћин ству, а на ла зе се у мје сту ____________________, у

(мје сто - оп шти на)
ули ци _____________________________, број ______, ис -
пу ња ва ју про пи са не усло ве у скла ду са Пра вил ни ком о
усло ви ма за пру жа ње услу га у се о ском до ма ћин ству (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 77/10), у уго сти -
тељ ском објек ту вр сте:
_________________________________________________,

(на ве сти вр сту уго сти тељ ског објек та у се о ском 
до ма ћин ству - апарт ман или со ба за из најм љи ва ње),
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На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 12. став 3. Уред бе о упи су у
Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за
из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ О 

ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА У ПО ГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, 
УРЕ ЂА ЈА, ОПРЕ МЕ И ЗА ПО СЛЕ НИХ ЛИ ЦА ЗА 

ПРУ ЖА ЊЕ УГО СТИ ТЕЉ СКИХ УСЛУ ГА У АПАРТ МА НУ,
КУ ЋИ ЗА ОД МОР И СО БИ ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко ја се при ла же уз за хтјев ко ји се под но си
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге у по ступ ку упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва
и пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма
за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги -
стар).

2. Об лик и са др жај пи сме не из ја ве о ис пу ње но сти
усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја, опре ме и за по сле них
ли ца за пру жа ње уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи
за од мор и со би за из најм љи ва ње про пи сан је на Обра сцу
ко ји се на ла зи у При ло гу број 1. овог упут ства и чи ни ње -
гов са став ни дио.

3. Из ја ва из тач ке 2. овог упут ства са др жи:

3.1. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за пру жа ње уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње, у свој ству вла сни ка апарт ма на, ку ће за од -
мор или со бе за из најм љи ва ње или чла на ње го вог до ма -
ћин ства, од но сно у свој ству фи зич ког ли ца ко је по дру гом
прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и со бу за
из најм љи ва ње га ран ту је ис пу ње ност усло ва у по гле ду
про сто ра, уре ђа ја и опре ме за оба вља ње уго сти тељ ске дје -
лат но сти из најм љи ва њем апарт ма на, ку ће за од мор и со бе
за из најм љи ва ње, у скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма за
пру жа ње услу га у апарт ма ни ма, со ба ма за из најм љи ва ње и
ку ћа ма за од мор (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 85/10),

3.2. по да так о мје сту пру жа ња уго сти тељ ских услу га у
апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње, са тач -
ним на во ђе њем адре се на ко јој се на мје ра ва оба вља ти уго -
сти тељ ска дје лат ност,

3.3. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за пру жа ње
уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
из најм љи ва ње опре дје љу је за вр сту уго сти тељ ског објек та
у ко јем на мје ра ва оба вља ти уго сти тељ ску дје лат ност, као
што су апарт ман, ку ћа за од мор или со ба за из најм љи ва ње,

3.4. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за пру жа ње
уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
из најм љи ва ње опре дје љу је за пе ри од у ко јем на мје ра ва да
оба вља уго сти тељ ску дје лат ност и то “го ди шње”, уко ли ко
на мје ра ва оба вља ти дје лат ност то ком ци је ле го ди не или
“се зон ски” ако је оба вља ње дје лат но сти се зон ског ка рак те -
ра,

3.5. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за пру жа ње уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње из ја вљу је да ис пу ња ва усло ве у по гле ду за -
по сле них ли ца у уго сти тељ ском објек ту у скла ду са про пи -
си ма из обла сти уго сти тељ ства,

3.6. по твр ду да се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
уго сти тељ ске дје лат но сти у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со -
би за из најм љи ва ње при је пот пи си ва ња ове из ја ве прет ход -
но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про сто ра, уре ђа ја и
опре ме за оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти ко ји су про -
пи са ни у за кон ским и под за кон ским ак ти ма из обла сти
уго сти тељ ства и

3.7. пот пис под но си о ца из ја ве, мје сто и да тум под но -
ше ња из ја ве.

4. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-8/10
21. септембра 2010. го ди не               Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.
______________________________

(име и пре зи ме)
______________________________

(мје сто - оп шти на)
Ули ца: ________________________
ЈМБ: __________________________

И З Ј А ВА
Из ја вљу јем под пу ном кри вич ном, пре кр шај ном и мо -

рал ном од го вор но шћу у свој ству вла сни ка апарт ма на, ку ће
за од мор или со бе за из најм љи ва ње или чла на ње го вог до -
ма ћин ства, од но сно у свој ству фи зич ког ли ца ко је по дру -
гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и со -
бу за из најм љи ва ње да про стор, уре ђа ји и опре ма по мо ћу
ко јих се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност у апарт ма ну, ку -
ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње, а на ла зе се у мје сту
______________________, у ули ци ___________________,

(мје сто - оп шти на)
број ______, ис пу ња ва ју про пи са не усло ве у скла ду са
Пра вил ни ком о усло ви ма за пру жа ње услу га у апарт ма ни -
ма, со ба ма за из најм љи ва ње и ку ћа ма за од мор (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/10), у уго сти тељ -
ском објек ту вр сте: 
________________________________________________,

(на ве сти вр сту уго сти тељ ског објек та - апарт ман, 
ку ћа за од мор, со ба за из најм љи ва ње),

те у по гле ду за по сле них ли ца ко ја ра де у уго сти тељ ском
објек ту.

Уго сти тељ ску дје лат ност ћу оба вља ти _____________.
(го ди шње или 

се зон ски)
Из ја вљу јем да сам се при је пот пи си ва ња ове из ја ве

прет ход но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про сто ра,
уре ђа ја, опре ме и за по сле них ли ца за пру жа ње уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм -
љи ва ње.

Из ја вљу јем да сам у пот пу но сти свје стан-на по сље ди -
ца уко ли ко се у ре дов ном ин спек циј ском пре гле ду утвр ди
да ни су ис пу ње ни усло ви за пру жа ње уго сти тељ ских услу -
га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње.

У __________________                    Из ја ву дао-ла
Да тум: ______________                ________________
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те у по гле ду за по сле них ли ца ко ја ра де у уго сти тељ ском
објек ту.

Уго сти тељ ску дје лат ност у се о ском до ма ћин ству ћу
оба вља ти _______________________________________.

(го ди шње или се зон ски)
Из ја вљу јем да сам се при је пот пи си ва ња ове из ја ве

прет ход но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про сто ра,
уре ђа ја, опре ме и за по сле них ли ца за пру жа ње уго сти тељ -
ских услу га у се о ском до ма ћин ству.

Из ја вљу јем да сам у пот пу но сти свје стан-на по сље ди -
ца уко ли ко се у ре дов ном ин спек циј ском пре гле ду утвр ди
да ни су ис пу ње ни усло ви за оба вља ње дје лат но сти у се о -
ском до ма ћин ству.

У __________________                    Из ја ву дао-ла
Да тум: ______________                ________________

1659
На осно ву чла на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -

ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и чла на 12. став 3. Уред бе о упи су у
Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа о ца уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за
из најм љи ва ње (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 87/10), ми ни стар тр го ви не и ту ри зма  д о  н о  с и

У П У Т  С Т В О
О ОБ ЛИ КУ И СА ДР ЖА ЈУ ПИ СМЕ НЕ ИЗ ЈА ВЕ О 

ИС ПУ ЊЕ НО СТИ УСЛО ВА У ПО ГЛЕ ДУ ПРО СТО РА, 
УРЕ ЂА ЈА, ОПРЕ МЕ И ЗА ПО СЛЕ НИХ ЛИ ЦА ЗА 

ПРУ ЖА ЊЕ УГО СТИ ТЕЉ СКИХ УСЛУ ГА У АПАРТ МА НУ,
КУ ЋИ ЗА ОД МОР И СО БИ ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ

1. Овим упут ством про пи су ју се об лик и са др жај пи -
сме не из ја ве ко ја се при ла же уз за хтјев ко ји се под но си
Аген ци ји за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске
услу ге у по ступ ку упи са у Ре ги стар се о ских до ма ћин ста ва
и пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма
за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги -
стар).

2. Об лик и са др жај пи сме не из ја ве о ис пу ње но сти
усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја, опре ме и за по сле них
ли ца за пру жа ње уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи
за од мор и со би за из најм љи ва ње про пи сан је на Обра сцу
ко ји се на ла зи у При ло гу број 1. овог упут ства и чи ни ње -
гов са став ни дио.

3. Из ја ва из тач ке 2. овог упут ства са др жи:

3.1. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за пру жа ње уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње, у свој ству вла сни ка апарт ма на, ку ће за од -
мор или со бе за из најм љи ва ње или чла на ње го вог до ма -
ћин ства, од но сно у свој ству фи зич ког ли ца ко је по дру гом
прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и со бу за
из најм љи ва ње га ран ту је ис пу ње ност усло ва у по гле ду
про сто ра, уре ђа ја и опре ме за оба вља ње уго сти тељ ске дје -
лат но сти из најм љи ва њем апарт ма на, ку ће за од мор и со бе
за из најм љи ва ње, у скла ду са Пра вил ни ком о усло ви ма за
пру жа ње услу га у апарт ма ни ма, со ба ма за из најм љи ва ње и
ку ћа ма за од мор (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 85/10),

3.2. по да так о мје сту пру жа ња уго сти тељ ских услу га у
апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње, са тач -
ним на во ђе њем адре се на ко јој се на мје ра ва оба вља ти уго -
сти тељ ска дје лат ност,

3.3. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за пру жа ње
уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
из најм љи ва ње опре дје љу је за вр сту уго сти тељ ског објек та
у ко јем на мје ра ва оба вља ти уго сти тељ ску дје лат ност, као
што су апарт ман, ку ћа за од мор или со ба за из најм љи ва ње,

3.4. по да так у ко јем се под но си лац за хтје ва за пру жа ње
уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
из најм љи ва ње опре дје љу је за пе ри од у ко јем на мје ра ва да
оба вља уго сти тељ ску дје лат ност и то “го ди шње”, уко ли ко
на мје ра ва оба вља ти дје лат ност то ком ци је ле го ди не или
“се зон ски” ако је оба вља ње дје лат но сти се зон ског ка рак те -
ра,

3.5. од ред бу ко јом под но си лац за хтје ва за пру жа ње уго -
сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње из ја вљу је да ис пу ња ва усло ве у по гле ду за -
по сле них ли ца у уго сти тељ ском објек ту у скла ду са про пи -
си ма из обла сти уго сти тељ ства,

3.6. по твр ду да се под но си лац за хтје ва за оба вља ње
уго сти тељ ске дје лат но сти у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со -
би за из најм љи ва ње при је пот пи си ва ња ове из ја ве прет ход -
но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про сто ра, уре ђа ја и
опре ме за оба вља ње уго сти тељ ске дје лат но сти ко ји су про -
пи са ни у за кон ским и под за кон ским ак ти ма из обла сти
уго сти тељ ства и

3.7. пот пис под но си о ца из ја ве, мје сто и да тум под но -
ше ња из ја ве.

4. Ово упут ство сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 14-01-3490-8/10
21. септембра 2010. го ди не               Ми ни стар,
Бања Лука                           Мр Пре драг Глу ха ко вић, с.р.

При лог број 1.
______________________________

(име и пре зи ме)
______________________________

(мје сто - оп шти на)
Ули ца: ________________________
ЈМБ: __________________________

И З Ј А ВА
Из ја вљу јем под пу ном кри вич ном, пре кр шај ном и мо -

рал ном од го вор но шћу у свој ству вла сни ка апарт ма на, ку ће
за од мор или со бе за из најм љи ва ње или чла на ње го вог до -
ма ћин ства, од но сно у свој ству фи зич ког ли ца ко је по дру -
гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку ћу за од мор и со -
бу за из најм љи ва ње да про стор, уре ђа ји и опре ма по мо ћу
ко јих се оба вља уго сти тељ ска дје лат ност у апарт ма ну, ку -
ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње, а на ла зе се у мје сту
______________________, у ули ци ___________________,

(мје сто - оп шти на)
број ______, ис пу ња ва ју про пи са не усло ве у скла ду са
Пра вил ни ком о усло ви ма за пру жа ње услу га у апарт ма ни -
ма, со ба ма за из најм љи ва ње и ку ћа ма за од мор (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 85/10), у уго сти тељ -
ском објек ту вр сте: 
________________________________________________,

(на ве сти вр сту уго сти тељ ског објек та - апарт ман, 
ку ћа за од мор, со ба за из најм љи ва ње),

те у по гле ду за по сле них ли ца ко ја ра де у уго сти тељ ском
објек ту.

Уго сти тељ ску дје лат ност ћу оба вља ти _____________.
(го ди шње или 

се зон ски)
Из ја вљу јем да сам се при је пот пи си ва ња ове из ја ве

прет ход но упо знао-ла са усло ви ма у по гле ду про сто ра,
уре ђа ја, опре ме и за по сле них ли ца за пру жа ње уго сти тељ -
ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм -
љи ва ње.

Из ја вљу јем да сам у пот пу но сти свје стан-на по сље ди -
ца уко ли ко се у ре дов ном ин спек циј ском пре гле ду утвр ди
да ни су ис пу ње ни усло ви за пру жа ње уго сти тељ ских услу -
га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње.

У __________________                    Из ја ву дао-ла
Да тум: ______________                ________________
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