ЗАХТЕВ
За одређивање категорије куће, апартмана и собе

1. Подаци о физичком лицу (подносиоцу захтева)
1.1 Име и презиме
1.2 Подаци о пребивалишту физичког лица
1.2.1 Општина
1.2.2 Место
1.2.3 Број и назив поште
1.2.4 Улица и број
1.3 Регистарски број личне карте
1.4 ЈМБГ
1.5 Контакт подаци
1.5.1 Телефон
1.5.2 Факс
1.5.3 Е-пошта
1.5.4 Интернет адреса
2. Подаци о објекту
2.1 Адреса на којој се објекат налази
2.1.1 Општина
2.1.2 Место
2.1.3 Број и назив поште
2.1.4 Улица и број
2.1.5 Број стана (односи се на апартмане и собе)
2.2 Контакт подаци
2.2.1 Телефон
2.2.2 Факс
2.2.3 Е-пошта
2.2.4 Интернет адреса
2.3 Подаци о лицу овлашћеном за заступање
2.3.1 Име и презиме
2.3.2 Телефон
2.3.3

Е-пошта

3. Подаци о објекту
3.1 Врста и категорија под којом објекат тренутно послује
3.2 Врста угоститељског објекта за коју се подноси захтев и тражена категорија
(означити)
- Кућа
4* 3* 2* 1*
- Апартман
4* 3* 2* 1*
- Соба
4* 3* 2* 1*
3.3 Година завршетка изградње објекта
3.4 Година последње адаптације/реконструкције објекта
3.5 Објекат послује
3.5.1 током целе године
3.5.2 сезонски од
до
4. Капацитет објекта
4.1 Кућа
Структура смештајних једииица
Једнокреветне собе
Једнокреветне собе са француским лежајем
Двокреветне собе
Двокреветне собе са француским лежајем
Укупан број

Број соба

Број кревета

Број апартмана

Број кревета

Број соба

Број кревета

4.2 Апартман
Структура
„Studio“
Апартман са једном просторијом за спавање
Апартман са две просторије за спавање
Укупан број
4.3 Соба
Структура собе
Једнокреветна соба без купатила
Једнокреветна соба са купатилом
Двокреветна соба без купатила
Двокреветна соба са купатилом
Укупан број

Овим изјављујем да под моралном материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву.

Место и датум захтева

____________________________

Потпис подносиоца

______________________

Уз захтев подносим следећа документа:
1. Доказ о власништву:
- Извод из земљишних књига - власнички лист или извод из листа
непокретности, оригинал или оверена фотокопија ( чији оригинал није старији
од шест месеци);
- уколико непокретност није укњижена - доставити оверену фотокопију уговора о
купопродаји или откупу стана (не старије од шест месеци)
2. Фотокопију личне карте
3. Доказ о уплати административне таксе (тарифни број 1. и 9. Закона о републичким
административним таксама "Службени гласник РС " 43/03, 51/03, 53/04, 42/05 ,61/05,101/05,
42/ 06, 47/07, 54/08 и 5/09 ) и то:
300 динара за подношење захтева по објекту (тарифни број 1);
Уплатни рачун: број 840-742221843-57;
Шифра плаћања : 153 за готовинске уплате;
253 за безготовинске уплате;
Број модела : 97, у наставку : 10-094

300,00 РСД

4. 500 динара за израду решења по објекту (тарифни број 9)
Уплатни рачун: број 840-742221843-57;
Шифра плаћања : 153 за готовинске и 253 за безготовинске уплате;
Број модела : 97, Број модела : 97, у наставку : 10-094 Сврха уплате: Републичка
административна такса Прималац: Буџет Републике Србије
Напомена:
Захтев се подноси појединачно за сваки објекат у коме се налазе смештајне јединице- стан за
одмор, соба или собе за изнајмљивање и за кућу за одмор

500,00 РСД

