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Општинска управа 

Општина Врњачка Бања 
Одсек за привреду и друштвене делатности 

 
 

З А Х Т Е В 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 

ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРИВАТНИХ СТАНОДАВАЦА 
 
 

 Молим Вас да ми издате Уверење за обављање делатности -
пружање услуга смештаја у домаћој радиности у сопственом објекту у 
ул. __________________________________ бр. _____, Врњачка Бања. 
 У прилогу Вам достављам Уговор са Туристичком агенцијом. 
 

Уверење се издаје у складу са чланом 68. и 74. Закона о туризму 
(„Сл. Гласник РС, бр.36/09“, 88/10, 99/11 - др.закон, 93/12, 84/15 и 83/18 
- др. закон) 
 
 
Уплате: 
1. Општинска такса у износу од 85,00 динара 
Прималац: Општинска управа Врњачка Бања рачун бр. 840-742251843-73   
Број модела 97, Позив на брoj  44 115 
 
2. Републичка такса у износу од 310,00 динара 
Прималац: РАТ на рачун бр. 840-742221843-57 
Број модела 97, Позив на брoj  44 115 
 
 
Врњачка Бања, дана ______. 2019. год.                    Подносилац захтева: 
                                                                                         
                                                                                     ___________________ 
            Име и Презиме 
           ___________________ 
                Адреса 
 
              _________________________ 
                                                                                                                                           Телефон 



 
НАЗИВ УСЛУГЕ 
Захтев за издавање уверења за упис у регистар приватних станодаваца 
 
Орган задужен за спровођење 
ОПШТИНСКА УПРАВА; ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА 
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Надзорни орган 
Министарство трговине, туризма и телекомуникације 
 
 
Опис услуге 
Након добијеног Решења о категоризацији угоститељског објекта, подносилац 
захтева је у обавези да склопи Уговор о туристичком посредовању са одређеном 
Туристичком агенцијом, који заједно са захтевом и уплатницама административних 
такси доставља надлежној служби уз захтев за издавање уверења. Уверење је доказ 
о упису у регистар туризма. 
 
 
Где и како 
Захтев за издавање уверења за упис у регистар приватних станодаваца, подноси 
заинтересовано лице надлежном органу управе. Уз захтев прилаже доказ о 
уплаћеној Општинској административној такси у износу од 85,00 динара и доказ о 
уплаћеној Републичкој административној такси у износу од 310,00 динара, као и 
закључен Уговор о туристичком посредовању са изабраном Туристичком 
агенцијом. 
 
Уверење се издаје у складу са чланом 68. и 74. Закона о туризму („Сл. Гласник РС“, 
бр.36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18 - др. закон). 
 
Правна подлога 
Закон о туризму („Сл. Гласник РС“, бр.36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12, 84/15 и 
83/18 - др. закон). 
 
 
 
Оригинални образац 
Захтев за издавање Уверења за упис у регистар приватних станодаваца. 
 


