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а) посједовање и чување приручника за квалитет и
стандардних оперативних поступака који се користе
у лабораторији,
б) обављање контроле с циљем утврђивања да ли се
све анализе спроводе у складу с принципима добре
лабораторијске праксе. Контролом такође треба да
буде утврђено да су планови анализа и стандардни
оперативни поступци стављени на располагање
особљу које учествује у анализама и да се поступа
у складу са њима. Контроле, како је одређено
програмом осигурања квалитета и стандардним
оперативним поступцима, могу бити:
- контроле анализа,
- контроле лабораторије и
- контроле процеса/поступка.
Записници о извршеним контролама морају се
чувати с осталом документацијом.
в) повремену провјеру завршног извјештаја ради
утврђивања да су методе, поступци и опажања
тачно и потпуно описани, те да приказани резултати
тачно и потпуно одражавају изворне податке
анализа,
г) правовремено подношење писаног извјештаја о
резултатима контроле водитељу анализе 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 податке добијене током анализе лице које
уноси податке мора записати непосредно, тачно и
читљиво. То уношење података мора бити
потписано и датирано.
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. Приказивање резултата
7.1 Резултати сваке анализе или низа анализа које
спроводи лабораторија морају се приказивати тачно,
јасно, недвосмислено и објективно, те у складу са
свим посебним упутствима и методама анализа. Ти
резултати обично се морају давати у аналитичком
извјештају, а морају обухватати све податке које
захтијева корисник и који су потребни за тумачење
резултата анализа и све податке које захтијева та
аналитичка метода.
7.2 Аналитички извјештаји
Сваки аналитички извјештај мора обухватити барем
ове податке, осим ако лабораторија нема ваљане
разлоге да то не ради:
а) наслов,
б) назив и адресу лабораторије и мјесто на којем су
обављене анализе, ако нису спроведене у сједишту
лабораторије,
в) јединствену ознаку аналитичког извјештаја и на
свакој страници ознаку како би се осигурало да се
страница препознаје као дио аналитичког извјештаја,
те јасну ознаку краја аналитичког извјештаја,
г) назив и адресу корисника,
д) ознаку употријебљене методе,
ђ) опис и стање узорка који се анализира и његову
једнозначну ознаку,
е) датум пријема узорка који се анализира и датум
завршетка анализе,
ж) резултате анализа с мјерним јединицама и
з) име, функцију и потпис/-е или истовриједну
идентификацију лица које је одобрило испитни
извјештај.
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7.3 Завршни извјештај треба да потпише и датира
водитељ анализе, како би потврдио прихватање
одговорности за ваљаност података.
7.4 Исправци и додаци завршног извјештаја морају
бити припремљени у форми допуна. Допуне мора
потписати и датирати водитељ анализе, а у њима
мора бити јасно наведен разлог исправака или
додатака.
Преобликовање завршног извјештаја којим се
удовољава захтјевима за подношење надлежним
тијелима не значе исправак, додатак или допуну
завршном извјештају.
8. Управљање записима
8.1 Мора се водити брига о сигурности и повјерљивости
свих записа.
9. Управљање архивом
9.1 У архиви се похрањују записи и аналитички
извјештаји у временском трајању од најмање
пет година.
Изведба простора и услови у простору за
похрањивање података морају заштитити његов
садржај од пријевремене дотрајалости.
9.2 Ако се из било којег разлога документација
одстрани прије истека прописаног рока чувања,
то мора бити оправдано и документовано.
9.3 Материјал похрањен у архивама треба да буде
пописан у садржају, како би се олакшало уредно
похрањивање и проналажење.
9.4 Ако лабораторија за анализе или уговорни архив
престане радити и нема правног лица, архива треба
да се пренесе у архиву наручиоца анализа или
трећег лица, или да се уништи уз записник
присутне комисије.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 10. став 4. Уредбе о упису у
Регистар сеоских домаћинстава и пружалаца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за
изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”,
број 87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА ЗА
УПИС У РЕГИСТАР СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА И
ПРУЖАЛАЦА УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У
АПАРТМАНИМА, КУЋАМА ЗА ОДМОР И СОБАМА
ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ПРИЈАВЕ ПРОМЈЕНЕ
ПОДАТАКА У ТОМ РЕГИСТРУ

1. Овим упутством прописује се облик и садржај обрасца захтјева за упис у Регистар сеоских домаћинстава и
пружалаца угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар) и
пријаве промјене података у Регистру.
2. Образац захтјева и пријава промјене података у Регистру из тачке 1. овог упутства подноси се Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем
тексту: АПИФ).
3. Садржај обрасца захтјева за упис сеоског домаћинства у Регистар и пријава промјене података у Регистру
прописан је на обрасцу који се налази у Прилогу број 1.
овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Садржај обрасца захтјева за упис пружаоца угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање у Регистар и пријава промјене података у
Регистру прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу
број 2. овог упутства и чини његов саставни дио.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 3. став 9. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
СЕ ПУНОЉЕТНИ ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ОДНОСНО
ДОМАЋИНСТВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ОДРЕЂУЈЕ
КАО ЧЛАН ТОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан породичног пољопривредног газдинства, односно домаћинства физичког
лица које обавља пољопривредну производњу одређује као
члан тог домаћинства у поступку уписа у Регистар сеоских
домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).


2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве из тачке 1. овог упутства којом се пунољетни члан породичног пољопривредног газдинства, односно домаћинства физичког лица које обавља
пољопривредну производњу одређује као члан тог домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу
број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о носиоцу породичног пољопривредног газдинства, односно податке о физичком лицу које обавља
пољопривредну производњу, као што су име и презиме,
пребивалиште, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства, као што су име и презиме, пребивалиште, ЈМБ лица и
4.3. мјесто и датум подношења изјаве и потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-3/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 3. став 9. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА, ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ
ОБАВЉА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
ОВЛАШЋУЈЕ ПУНОЉЕТНОГ ЧЛАНА ЊЕГОВОГ
ДОМАЋИНСТВА КАО НОСИОЦА
СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом носилац породичног пољопривредног
газдинства, односно физичко лице које обавља пољопривредну производњу овлашћује пунољетног члана његовог
домаћинства као носиоца сеоског домаћинства у поступку
уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом носилац породичног
пољопривредног газдинства, односно физичко лице које
обавља пољопривредну производњу овлашћује пунољетног члана његовог домаћинства као носиоца сеоског домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу
број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о носиоцу породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу, као што су име и презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства који се овлашћује за упис у Регистар као носилац сеоског домаћинства, као што су име и
презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.3. одредбу којом пунољетно лице као члан домаћинства изричито прихвата овлашћење лица из тачке 4.1. овог
упутства да буде уписан у Регистар као носилац сеоског
домаћинства и
4.4. мјесто и датум подношења изјаве и потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу.

I!

+

___________________________
(  )
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-4/10
15. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
И З Ј А ВА
Ради уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање, у складу са чланом 3. став 5.
Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике
Српске”, број 87/10), дајем сљедећу изјаву:
Ја, ____________________, из ____________________
(име и презиме)
(мјесто)
__________________, ЈМБ: ______________________,
(адреса)
као носилац породичног пољопривредног газдинства, односно физичко лице које обавља пољопривредну производњу (непотребно прецртати) овлашћујем
____________________________, из _______________
(име и презиме)
(мјесто)
___________________, ЈМБ: _____________________,
(адреса)
као члана свог домаћинства и лице које ће бити уписано у
Регистар као носилац сеоског домаћинства.
_______________
___________________
(мјесто и датум)
(потпис)
Изјављујем да прихватам да будем уписан-на у Регистар као носилац сеоског домаћинства.
_______________
________________________
(мјесто и датум)
(потпис пунољетног члана
домаћинства)
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 4. став 6. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СЕ
ПУНОЉЕТНИ ЧЛАН ДОМАЋИНСТВА ВЛАСНИКА
АПАРТМАНА, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОДРЕЂУЈЕ КАО ЧЛАН
ТОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан домаћинства вла-
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5. Образац захтјева из тачке 3. овог упутства садржи:
5.1. податак о регистарском броју пољопривредног породичног газдинства (БПГ) и податак о броју сеоског домаћинства (БСД),
5.2. податак о јединици локалне самоуправе на чијој се
територији налази сеоско домаћинство,
5.3. податак о чињеницама које су предмет уписа у Регистар, зависно о томе да ли се ради о упису у Регистар
или о промјени података у Регистру,
5.4. одредбу којом се подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству опредјељује за врсту
сео ског домаћинства, одно сно за сео ско домаћинство
излетничког типа или за сеоско домаћинство смјештајног
типа, у складу са Правилником о условима за пружање
угоститељских услуга у сеоском домаћинству (“Службени
гласник Републике Српске”, број 77/10),
5.5. податке о носиоцу сеоског домаћинства, као што су
име и презиме, мјесто, датум и држава рођења, пол, број
чланова сеоског домаћинства,
5.6. податке мјесту обављања дјелатности у сеоском
домаћинству, адреса, телефон, факс, поштански број и
остали подаци,
5.7. податке о жиро рачуну сеоског домаћинства, односно текућем рачуну носиоца сеоског домаћинства, као и о
називу и сједишту банке,
5.8. одредбу о специфичним услугама у сеоском домаћинству, као што су изнајмљивање коња за јахање, лов и
риболов, брање гљива, брање љековитог и шумског биља,
убирање љетине, пјешачке руте, промоција локалних и
традиционалних производа (рукотворине и др.) и остале
специфичне услуге,
5.9. податак о утврђеној категорији сеоског домаћинства од стране јединице локалне самоуправе у складу са
прописима из области угоститељства,
5.10. одредбу о називу, фирми под којом сеоско домаћинство послује и остали називи сеоског домаћинства у
складу са правилником,
5.11. податке о смјештајним капацитетима сеоског домаћинства као што је укупан капацитет излетничког сеоског домаћинства, број соба и апартмана у саставу сеоског
домаћинства, укупан број лежаја, односно кревета у сеоском домаћинству,
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5.12. податке о грађевинским карактеристикама смјештајних објеката у сеоском домаћинству, као што је укупна површина сеоског домаћинства (објекти и земљиште),
5.13. датум подношења захтјева и потпис подносиоца
захтјева.
6. Образац захтјева из тачке 4. овог упутства садржи:
6.1. податак о регистарском броју апартмана (БА), односно о регистарском броју куће за одмор (БКЗО) и регистарском броју собе за изнајмљивање (БСИЗ),
6.2. податак о јединици локалне самоуправе на чијој се
територији налази апартман, кућа за одмор и соба за
изнајмљивање,
6.3. податак о чињеницама које су предмет уписа у Регистар, зависно о томе да ли се ради о упису у Регистар
или о промјени података у Регистру,
6.4. податак о врсти угоститељског објекта који је предмет уписа у Регистар (апартман, кућа за одмор или соба за
изнајмљивање),
6.5. податке о пружаоцу услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, као што су име и презиме,
мјесто, датум и држава рођења, пол,
6.6. податке о сједишту апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање, мјесту обављања дјелатности, адреса,
телефон, факс, поштански број,
6.7. податке о жиро, односно текућем рачуну издаваоца
услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање,
као и назив и сједиште банке,
6.8. податак о утврђеној категорији апартмана, куће за
одмор и собе за изнајмљивање од стране јединице локалне
самоуправе у складу са прописима из области угоститељства,
6.10. одредбу о називу, фирми под којом апартман, кућа за одмор и соба за изнајмљивање послује,
6.11. податке о смјештајним капацитетима апартмана,
куће за одмор и собе за изнајмљивање као што је број соба
и апартмана и укупан број лежаја, односно кревета,
6.12. датум подношења захтјева и потпис подносиоца
захтјева.
7. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-2/10
27. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
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1654
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 3. став 9. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
СЕ ПУНОЉЕТНИ ЧЛАН ПОРОДИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА, ОДНОСНО
ДОМАЋИНСТВА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА КОЈЕ ОБАВЉА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ ОДРЕЂУЈЕ
КАО ЧЛАН ТОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан породичног пољопривредног газдинства, односно домаћинства физичког
лица које обавља пољопривредну производњу одређује као
члан тог домаћинства у поступку уписа у Регистар сеоских
домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).


2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве из тачке 1. овог упутства којом се пунољетни члан породичног пољопривредног газдинства, односно домаћинства физичког лица које обавља
пољопривредну производњу одређује као члан тог домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу
број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о носиоцу породичног пољопривредног газдинства, односно податке о физичком лицу које обавља
пољопривредну производњу, као што су име и презиме,
пребивалиште, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства, као што су име и презиме, пребивалиште, ЈМБ лица и
4.3. мјесто и датум подношења изјаве и потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-3/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
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1655
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 3. став 9. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА, ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ
ОБАВЉА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
ОВЛАШЋУЈЕ ПУНОЉЕТНОГ ЧЛАНА ЊЕГОВОГ
ДОМАЋИНСТВА КАО НОСИОЦА
СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом носилац породичног пољопривредног
газдинства, односно физичко лице које обавља пољопривредну производњу овлашћује пунољетног члана његовог
домаћинства као носиоца сеоског домаћинства у поступку
уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом носилац породичног
пољопривредног газдинства, односно физичко лице које
обавља пољопривредну производњу овлашћује пунољетног члана његовог домаћинства као носиоца сеоског домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу
број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о носиоцу породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу, као што су име и презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства који се овлашћује за упис у Регистар као носилац сеоског домаћинства, као што су име и
презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.3. одредбу којом пунољетно лице као члан домаћинства изричито прихвата овлашћење лица из тачке 4.1. овог
упутства да буде уписан у Регистар као носилац сеоског
домаћинства и
4.4. мјесто и датум подношења изјаве и потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу.

I!

+

___________________________
(  )
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-4/10
15. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
И З Ј А ВА
Ради уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање, у складу са чланом 3. став 5.
Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике
Српске”, број 87/10), дајем сљедећу изјаву:
Ја, ____________________, из ____________________
(име и презиме)
(мјесто)
__________________, ЈМБ: ______________________,
(адреса)
као носилац породичног пољопривредног газдинства, односно физичко лице које обавља пољопривредну производњу (непотребно прецртати) овлашћујем
____________________________, из _______________
(име и презиме)
(мјесто)
___________________, ЈМБ: _____________________,
(адреса)
као члана свог домаћинства и лице које ће бити уписано у
Регистар као носилац сеоског домаћинства.
_______________
___________________
(мјесто и датум)
(потпис)
Изјављујем да прихватам да будем уписан-на у Регистар као носилац сеоског домаћинства.
_______________
________________________
(мјесто и датум)
(потпис пунољетног члана
домаћинства)

1656
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 4. став 6. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СЕ
ПУНОЉЕТНИ ЧЛАН ДОМАЋИНСТВА ВЛАСНИКА
АПАРТМАНА, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОДРЕЂУЈЕ КАО ЧЛАН
ТОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан домаћинства вла-
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1655
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 3. став 9. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ГАЗДИНСТВА, ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ
ОБАВЉА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
ОВЛАШЋУЈЕ ПУНОЉЕТНОГ ЧЛАНА ЊЕГОВОГ
ДОМАЋИНСТВА КАО НОСИОЦА
СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом носилац породичног пољопривредног
газдинства, односно физичко лице које обавља пољопривредну производњу овлашћује пунољетног члана његовог
домаћинства као носиоца сеоског домаћинства у поступку
уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом носилац породичног
пољопривредног газдинства, односно физичко лице које
обавља пољопривредну производњу овлашћује пунољетног члана његовог домаћинства као носиоца сеоског домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу
број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о носиоцу породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу, као што су име и презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства који се овлашћује за упис у Регистар као носилац сеоског домаћинства, као што су име и
презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.3. одредбу којом пунољетно лице као члан домаћинства изричито прихвата овлашћење лица из тачке 4.1. овог
упутства да буде уписан у Регистар као носилац сеоског
домаћинства и
4.4. мјесто и датум подношења изјаве и потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства, односно физичког лица које обавља пољопривредну производњу.
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___________________________
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5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-4/10
15. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
И З Ј А ВА
Ради уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање, у складу са чланом 3. став 5.
Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике
Српске”, број 87/10), дајем сљедећу изјаву:
Ја, ____________________, из ____________________
(име и презиме)
(мјесто)
__________________, ЈМБ: ______________________,
(адреса)
као носилац породичног пољопривредног газдинства, односно физичко лице које обавља пољопривредну производњу (непотребно прецртати) овлашћујем
____________________________, из _______________
(име и презиме)
(мјесто)
___________________, ЈМБ: _____________________,
(адреса)
као члана свог домаћинства и лице које ће бити уписано у
Регистар као носилац сеоског домаћинства.
_______________
___________________
(мјесто и датум)
(потпис)
Изјављујем да прихватам да будем уписан-на у Регистар као носилац сеоског домаћинства.
_______________
________________________
(мјесто и датум)
(потпис пунољетног члана
домаћинства)

1656
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 4. став 6. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ СЕ
ПУНОЉЕТНИ ЧЛАН ДОМАЋИНСТВА ВЛАСНИКА
АПАРТМАНА, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОДРЕЂУЈЕ КАО ЧЛАН
ТОГ ДОМАЋИНСТВА

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан домаћинства вла-
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сника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање
одређује као члан тог домаћинства у поступку уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан домаћинства власника апартмана, куће за одмор и собе за
изнајмљивање одређује као члан тог домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог
упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
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4.1. податке о власнику апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање, као што су име и презиме, пребивалиште, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства, као што су име и презиме, пребивалиште, ЈМБ лица и
4.3. мјесто и датум подношења изјаве и потпис власника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-5/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
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1657
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 4. став 6. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
ВЛАСНИК АПАРТМАНА, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОВЛАШЋУЈЕ ПУНОЉЕТНОГ ЧЛАНА
ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ
ПО ДРУГОМ ПРАВНОМ ОСНОВУ КОРИСТИ АПАРТМАН,
КУЋУ ЗА ОДМОР И СОБУ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КАО
НОСИОЦА УПИСА У РЕГИСТАР

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом власник апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање овлашћује пунољетног члана његовог
домаћинства или физичко лице које по другом правном
основу користи апартман, кућу за одмор и собу за изнајмљивање за упис у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).

I!
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___________________________
(    )
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом власник апартмана,
куће за одмор и собе за изнајмљивање овлашћује пунољетног члана његовог домаћинства или физичко лице које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
собу за изнајмљивање прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о власнику апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање, као што су име и презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства, односно о физичком лицу које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
собу за изнајмљивање који се овлашћује за упис у Регистар
као пружалац угоститељских услуга у апартману, кући за
одмор и соби за изнајмљивање, као што су име и презиме,
адреса становања, ЈМБ лица,
4.3. одредбу којом пунољетни члан домаћинства лица
из тачке 4.1. овог упутства, односно физичко лице које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
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собу за изнајмљивање изричито прихвата овлашћење лица
из тачке 4.1. овог упутства да буде уписан у Регистар као
пружалац угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање и
4.4. мјесто и датум подношења изјаве и потпис власника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-6/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
И З Ј А ВА
Ради уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање, у складу са чланом 4. став 3.
Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике
Српске”, број 87/10) дајем сљедећу изјаву:
Ја, ____________________, из ____________________
(име и презиме)
(мјесто)
__________________, ЈМБ: ______________________,
(адреса)
као власник апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање овлашћујем
____________________________, из _______________
(име и презиме)
(мјесто)
___________________, ЈМБ: _____________________,
(адреса)
као члана свог домаћинства, односно као физичко лице које по другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и собу за изнајмљивање (непотребно прецртати), као
лице које ће бити уписано у Регистар као пружалац угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање.
_______________
___________________
(мјесто и датум)
(потпис)
Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар
као члан домаћинства власника апартмана, куће за одмор и
собе за изнајмљивање, односно као физичко лице које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
собу за изнајмљивање.
_______________
________________________
(мјесто и датум)
(потпис пунољетног члана
домаћинства), односно
физичког лица које по
другом правном основу
користи апартман, кућу за
одмор и собу за изнајмљивање

1658
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 11. став 4. Уредбе о упису у
Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за
изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”,
број 87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА,
УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У СЕОСКОМ
ДОМАЋИНСТВУ

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве која се прилаже уз захтјев који се подноси
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Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге у поступку уписа у Регистар сеоских домаћинстава
и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама
за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Облик и садржај писмене изјаве о испуњености
услова у погледу простора, уређаја, опреме и запослених
лица за обављање дјелатности у сеоском домаћинству прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог
упутства и чини његов саставни дио.
3. Изјава из тачке 2. овог упутства садржи:
3.1. одредбу којом подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству гарантује испуњеност
услова у погледу простора, уређаја и опреме за обављање
угоститељске дјелатности у сеоском домаћинству у складу
са Правилником о условима за пружање услуга у сеоском
домаћинству (“Службени гласник Републике Српске”, број
77/10),
3.2. податак о мјесту обављања дјелатности у сеоском
домаћинству са тачним навођењем адресе на којој се намјерава обављати угоститељска дјелатност,
3.3. податак у којем се подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству опредјељује за врсту
угоститељског објекта који се налази у оквиру сеоског домаћинства, као што су апартман или соба за изнајмљивање,
3.4. податак у којем се подносилац захтјева за обављање дјелатности у сеоском домаћинству опредјељује за период у којем намјерава да обавља угоститељску дјелатност,
и то “годишње”, уколико намјерава обављати дјелатност
током цијеле године, или “сезонски”, уколико је обављање
дјелатности сезонског карактера,
3.5. одредбу којом подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству изјављује да испуњава
услове у погледу запослених лица у сеоском домаћинству,
у складу са прописима из области угоститељства,
3.6. потврду да се подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству прије потписивања ове
изјаве претходно упознао-ла са условима у погледу простора, уређаја и опреме за обављање угоститељске дјелатности у сеоском домаћинству који су прописани у законским и подзаконским актима из области угоститељства и
3.7. потпис подносиоца изјаве, мјесто и датум подношења изјаве.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-7/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
______________________________
(име и презиме)
______________________________
(мјесто - општина)
Улица: ________________________
ЈМБ: __________________________
И З Ј А ВА
Изјављујем под пуном кривичном, прекршајном и моралном одговорношћу да простор, уређаји и опрема помоћу којих се обавља угоститељска дјелатност у сеоском домаћинству, а налазе се у мјесту ____________________, у
(мјесто - општина)
улици _____________________________, број ______, испуњавају прописане услове у складу са Правилником о
условима за пружање услуга у сеоском домаћинству (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/10), у угоститељском објекту врсте:
_________________________________________________,
(навести врсту угоститељског објекта у сеоском
домаћинству - апартман или соба за изнајмљивање),
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сника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање
одређује као члан тог домаћинства у поступку уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом се пунољетни члан домаћинства власника апартмана, куће за одмор и собе за
изнајмљивање одређује као члан тог домаћинства прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог
упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
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4.1. податке о власнику апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање, као што су име и презиме, пребивалиште, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства, као што су име и презиме, пребивалиште, ЈМБ лица и
4.3. мјесто и датум подношења изјаве и потпис власника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-5/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
  1.
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 4. став 6. Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских
услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”, број
87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ КОЈОМ
ВЛАСНИК АПАРТМАНА, КУЋЕ ЗА ОДМОР И СОБЕ ЗА
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ОВЛАШЋУЈЕ ПУНОЉЕТНОГ ЧЛАНА
ЊЕГОВОГ ДОМАЋИНСТВА ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ
ПО ДРУГОМ ПРАВНОМ ОСНОВУ КОРИСТИ АПАРТМАН,
КУЋУ ЗА ОДМОР И СОБУ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ КАО
НОСИОЦА УПИСА У РЕГИСТАР

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве којом власник апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање овлашћује пунољетног члана његовог
домаћинства или физичко лице које по другом правном
основу користи апартман, кућу за одмор и собу за изнајмљивање за упис у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).

I!

+

___________________________
(    )
2. Писмена изјава из тачке 1. овог упутства подноси се
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге.
3. Садржај писмене изјаве којом власник апартмана,
куће за одмор и собе за изнајмљивање овлашћује пунољетног члана његовог домаћинства или физичко лице које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
собу за изнајмљивање прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
4. Образац писмене изјаве из тачке 1. овог упутства садржи:
4.1. податке о власнику апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање, као што су име и презиме, адреса становања, ЈМБ лица,
4.2. податке о пунољетном члану домаћинства лица из
тачке 4.1. овог упутства, односно о физичком лицу које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
собу за изнајмљивање који се овлашћује за упис у Регистар
као пружалац угоститељских услуга у апартману, кући за
одмор и соби за изнајмљивање, као што су име и презиме,
адреса становања, ЈМБ лица,
4.3. одредбу којом пунољетни члан домаћинства лица
из тачке 4.1. овог упутства, односно физичко лице које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
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собу за изнајмљивање изричито прихвата овлашћење лица
из тачке 4.1. овог упутства да буде уписан у Регистар као
пружалац угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање и
4.4. мјесто и датум подношења изјаве и потпис власника апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање.
5. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-6/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
И З Ј А ВА
Ради уписа у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање, у складу са чланом 4. став 3.
Уредбе о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор
и собама за изнајмљивање (“Службени гласник Републике
Српске”, број 87/10) дајем сљедећу изјаву:
Ја, ____________________, из ____________________
(име и презиме)
(мјесто)
__________________, ЈМБ: ______________________,
(адреса)
као власник апартмана, куће за одмор и собе за изнајмљивање овлашћујем
____________________________, из _______________
(име и презиме)
(мјесто)
___________________, ЈМБ: _____________________,
(адреса)
као члана свог домаћинства, односно као физичко лице које по другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и собу за изнајмљивање (непотребно прецртати), као
лице које ће бити уписано у Регистар као пружалац угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање.
_______________
___________________
(мјесто и датум)
(потпис)
Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар
као члан домаћинства власника апартмана, куће за одмор и
собе за изнајмљивање, односно као физичко лице које по
другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и
собу за изнајмљивање.
_______________
________________________
(мјесто и датум)
(потпис пунољетног члана
домаћинства), односно
физичког лица које по
другом правном основу
користи апартман, кућу за
одмор и собу за изнајмљивање

1658
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 11. став 4. Уредбе о упису у
Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за
изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”,
број 87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА,
УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У СЕОСКОМ
ДОМАЋИНСТВУ

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве која се прилаже уз захтјев који се подноси
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Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге у поступку уписа у Регистар сеоских домаћинстава
и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама
за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Облик и садржај писмене изјаве о испуњености
услова у погледу простора, уређаја, опреме и запослених
лица за обављање дјелатности у сеоском домаћинству прописан је на Обрасцу који се налази у Прилогу број 1. овог
упутства и чини његов саставни дио.
3. Изјава из тачке 2. овог упутства садржи:
3.1. одредбу којом подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству гарантује испуњеност
услова у погледу простора, уређаја и опреме за обављање
угоститељске дјелатности у сеоском домаћинству у складу
са Правилником о условима за пружање услуга у сеоском
домаћинству (“Службени гласник Републике Српске”, број
77/10),
3.2. податак о мјесту обављања дјелатности у сеоском
домаћинству са тачним навођењем адресе на којој се намјерава обављати угоститељска дјелатност,
3.3. податак у којем се подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству опредјељује за врсту
угоститељског објекта који се налази у оквиру сеоског домаћинства, као што су апартман или соба за изнајмљивање,
3.4. податак у којем се подносилац захтјева за обављање дјелатности у сеоском домаћинству опредјељује за период у којем намјерава да обавља угоститељску дјелатност,
и то “годишње”, уколико намјерава обављати дјелатност
током цијеле године, или “сезонски”, уколико је обављање
дјелатности сезонског карактера,
3.5. одредбу којом подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству изјављује да испуњава
услове у погледу запослених лица у сеоском домаћинству,
у складу са прописима из области угоститељства,
3.6. потврду да се подносилац захтјева за обављање
дјелатности у сеоском домаћинству прије потписивања ове
изјаве претходно упознао-ла са условима у погледу простора, уређаја и опреме за обављање угоститељске дјелатности у сеоском домаћинству који су прописани у законским и подзаконским актима из области угоститељства и
3.7. потпис подносиоца изјаве, мјесто и датум подношења изјаве.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-7/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
______________________________
(име и презиме)
______________________________
(мјесто - општина)
Улица: ________________________
ЈМБ: __________________________
И З Ј А ВА
Изјављујем под пуном кривичном, прекршајном и моралном одговорношћу да простор, уређаји и опрема помоћу којих се обавља угоститељска дјелатност у сеоском домаћинству, а налазе се у мјесту ____________________, у
(мјесто - општина)
улици _____________________________, број ______, испуњавају прописане услове у складу са Правилником о
условима за пружање услуга у сеоском домаћинству (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/10), у угоститељском објекту врсте:
_________________________________________________,
(навести врсту угоститељског објекта у сеоском
домаћинству - апартман или соба за изнајмљивање),
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1659
На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 12. став 3. Уредбе о упису у
Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за
изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”,
број 87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА,
УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА
ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У АПАРТМАНУ,
КУЋИ ЗА ОДМОР И СОБИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве која се прилаже уз захтјев који се подноси
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге у поступку уписа у Регистар сеоских домаћинстава
и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама
за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Облик и садржај писмене изјаве о испуњености
услова у погледу простора, уређаја, опреме и запослених
лица за пружање угоститељских услуга у апартману, кући
за одмор и соби за изнајмљивање прописан је на Обрасцу
који се налази у Прилогу број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
3. Изјава из тачке 2. овог упутства садржи:
3.1. одредбу којом подносилац захтјева за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање, у својству власника апартмана, куће за одмор или собе за изнајмљивање или члана његовог домаћинства, односно у својству физичког лица које по другом
правном основу користи апартман, кућу за одмор и собу за
изнајмљивање гарантује испуњеност услова у погледу
простора, уређаја и опреме за обављање угоститељске дјелатности изнајмљивањем апартмана, куће за одмор и собе
за изнајмљивање, у складу са Правилником о условима за
пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и
кућама за одмор (“Службени гласник Републике Српске”,
број 85/10),
3.2. податак о мјесту пружања угоститељских услуга у
апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, са тачним навођењем адресе на којој се намјерава обављати угоститељска дјелатност,
3.3. податак у којем се подносилац захтјева за пружање
угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање опредјељује за врсту угоститељског објекта
у којем намјерава обављати угоститељску дјелатност, као
што су апартман, кућа за одмор или соба за изнајмљивање,
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3.4. податак у којем се подносилац захтјева за пружање
угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање опредјељује за период у којем намјерава да
обавља угоститељску дјелатност и то “годишње”, уколико
намјерава обављати дјелатност током цијеле године или
“сезонски” ако је обављање дјелатности сезонског карактера,
3.5. одредбу којом подносилац захтјева за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање изјављује да испуњава услове у погледу запослених лица у угоститељском објекту у складу са прописима из области угоститељства,
3.6. потврду да се подносилац захтјева за обављање
угоститељске дјелатности у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање прије потписивања ове изјаве претходно упознао-ла са условима у погледу простора, уређаја и
опреме за обављање угоститељске дјелатности који су прописани у законским и подзаконским актима из области
угоститељства и
3.7. потпис подносиоца изјаве, мјесто и датум подношења изјаве.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-8/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
______________________________
(име и презиме)
______________________________
(мјесто - општина)
Улица: ________________________
ЈМБ: __________________________
И З Ј А ВА
Изјављујем под пуном кривичном, прекршајном и моралном одговорношћу у својству власника апартмана, куће
за одмор или собе за изнајмљивање или члана његовог домаћинства, односно у својству физичког лица које по другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и собу за изнајмљивање да простор, уређаји и опрема помоћу
којих се обавља угоститељска дјелатност у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, а налазе се у мјесту
______________________, у улици ___________________,
(мјесто - општина)
број ______, испуњавају прописане услове у складу са
Правилником о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор (“Службени гласник Републике Српске”, број 85/10), у угоститељском објекту врсте:
________________________________________________,
(навести врсту угоститељског објекта - апартман,
кућа за одмор, соба за изнајмљивање),
те у погледу запослених лица која раде у угоститељском
објекту.
Угоститељску дјелатност ћу обављати _____________.
(годишње или
сезонски)
Изјављујем да сам се прије потписивања ове изјаве
претходно упознао-ла са условима у погледу простора,
уређаја, опреме и запослених лица за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање.
Изјављујем да сам у потпуности свјестан-на посљедица уколико се у редовном инспекцијском прегледу утврди
да нису испуњени услови за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање.
У __________________
Изјаву дао-ла
Датум: ______________
________________
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те у погледу запослених лица која раде у угоститељском
објекту.
Угоститељску дјелатност у сеоском домаћинству ћу
обављати _______________________________________.
(годишње или сезонски)
Изјављујем да сам се прије потписивања ове изјаве
претходно упознао-ла са условима у погледу простора,
уређаја, опреме и запослених лица за пружање угоститељских услуга у сеоском домаћинству.
Изјављујем да сам у потпуности свјестан-на посљедица уколико се у редовном инспекцијском прегледу утврди
да нису испуњени услови за обављање дјелатности у сеоском домаћинству.
У __________________
Изјаву дао-ла
Датум: ______________
________________
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На основу члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 12. став 3. Уредбе о упису у
Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за
изнајмљивање (“Службени гласник Републике Српске”,
број 87/10), министар трговине и туризма д о н о с и

УПУТСТВО
О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ПИСМЕНЕ ИЗЈАВЕ О
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА,
УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ЗА
ПРУЖАЊЕ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА У АПАРТМАНУ,
КУЋИ ЗА ОДМОР И СОБИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ

1. Овим упутством прописују се облик и садржај писмене изјаве која се прилаже уз захтјев који се подноси
Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге у поступку уписа у Регистар сеоских домаћинстава
и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама
за одмор и собама за изнајмљивање (у даљем тексту: Регистар).
2. Облик и садржај писмене изјаве о испуњености
услова у погледу простора, уређаја, опреме и запослених
лица за пружање угоститељских услуга у апартману, кући
за одмор и соби за изнајмљивање прописан је на Обрасцу
који се налази у Прилогу број 1. овог упутства и чини његов саставни дио.
3. Изјава из тачке 2. овог упутства садржи:
3.1. одредбу којом подносилац захтјева за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање, у својству власника апартмана, куће за одмор или собе за изнајмљивање или члана његовог домаћинства, односно у својству физичког лица које по другом
правном основу користи апартман, кућу за одмор и собу за
изнајмљивање гарантује испуњеност услова у погледу
простора, уређаја и опреме за обављање угоститељске дјелатности изнајмљивањем апартмана, куће за одмор и собе
за изнајмљивање, у складу са Правилником о условима за
пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и
кућама за одмор (“Службени гласник Републике Српске”,
број 85/10),
3.2. податак о мјесту пружања угоститељских услуга у
апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, са тачним навођењем адресе на којој се намјерава обављати угоститељска дјелатност,
3.3. податак у којем се подносилац захтјева за пружање
угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање опредјељује за врсту угоститељског објекта
у којем намјерава обављати угоститељску дјелатност, као
што су апартман, кућа за одмор или соба за изнајмљивање,
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3.4. податак у којем се подносилац захтјева за пружање
угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање опредјељује за период у којем намјерава да
обавља угоститељску дјелатност и то “годишње”, уколико
намјерава обављати дјелатност током цијеле године или
“сезонски” ако је обављање дјелатности сезонског карактера,
3.5. одредбу којом подносилац захтјева за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за
изнајмљивање изјављује да испуњава услове у погледу запослених лица у угоститељском објекту у складу са прописима из области угоститељства,
3.6. потврду да се подносилац захтјева за обављање
угоститељске дјелатности у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање прије потписивања ове изјаве претходно упознао-ла са условима у погледу простора, уређаја и
опреме за обављање угоститељске дјелатности који су прописани у законским и подзаконским актима из области
угоститељства и
3.7. потпис подносиоца изјаве, мјесто и датум подношења изјаве.
4. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 14-01-3490-8/10
21. септембра 2010. године
Министар,
Бања Лука
Мр Предраг Глухаковић, с.р.
Прилог број 1.
______________________________
(име и презиме)
______________________________
(мјесто - општина)
Улица: ________________________
ЈМБ: __________________________
И З Ј А ВА
Изјављујем под пуном кривичном, прекршајном и моралном одговорношћу у својству власника апартмана, куће
за одмор или собе за изнајмљивање или члана његовог домаћинства, односно у својству физичког лица које по другом правном основу користи апартман, кућу за одмор и собу за изнајмљивање да простор, уређаји и опрема помоћу
којих се обавља угоститељска дјелатност у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање, а налазе се у мјесту
______________________, у улици ___________________,
(мјесто - општина)
број ______, испуњавају прописане услове у складу са
Правилником о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор (“Службени гласник Републике Српске”, број 85/10), у угоститељском објекту врсте:
________________________________________________,
(навести врсту угоститељског објекта - апартман,
кућа за одмор, соба за изнајмљивање),
те у погледу запослених лица која раде у угоститељском
објекту.
Угоститељску дјелатност ћу обављати _____________.
(годишње или
сезонски)
Изјављујем да сам се прије потписивања ове изјаве
претходно упознао-ла са условима у погледу простора,
уређаја, опреме и запослених лица за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање.
Изјављујем да сам у потпуности свјестан-на посљедица уколико се у редовном инспекцијском прегледу утврди
да нису испуњени услови за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање.
У __________________
Изјаву дао-ла
Датум: ______________
________________

