Захтев за категоризацију

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Оптинска управа
Одељење за локални развој
Вука Караџића 25, Смедеревска Паланка

ЗАХТЕВ
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ
КУЋЕ, АПАРТМАНА, СОБЕ И
СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА
1. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
(попуњава физичко лице)
Име и презиме:
(власник објекта)
Улица и број:
Телефон:
Е-mail
Овлашћено лице за
заступање:
Телефон:
Е-mail:

ЈМБГ:
Место становања:
Моб.телефон:
ЈМБГ:
Моб.телефон:

1а. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
(попуњава правно лице)
Назив/пуно пословно име:
Улица и број:
Матични број:
Телефон/факс:
Е-mail

Седиште субјекта
ПИБ:
Моб.телефон:

Одговорно лице:
(директор- оснивач)
Телефон:
Овлашћено лице за
заступање:
Телефон:

ЈМБГ:
Е-mail:
ЈМБГ:
Е-mail:

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ КАТЕГОРИЗАЦИЈА
апартман
сеоско туристичко домаћинство
Место:
Година изградње
објекта
Година последње адаптације односно реконструкције објекта:
Временски оквир пословања (заокружити):
Целе године
Сезонски од:
до:
Да ли је објекат раније категоризован:
Да
Не
(заокружити):
Број и датум решења о категоризацији
Досадашња категорија
ВРСТА ОБЈЕКТА
(заокружити):
Улица и број:
Телефон у објекту:

кућа

соба
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3. - КАТЕГОРИЈА КОЈА СЕ ТРАЖИ (заокружити):
КУЋА
АПАРТМАН
СОБА
СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО

4*
4*
4*

3*
3*
3*
3*

2*
2*
2*
2*

1*
1*
1*
1*

4. – КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКТА (попунити):
КУЋА
Структура смештајних јединица

Број соба

Број кревета

Број апартмана

Број кревета

Број соба

Број кревета

Број соба

Број кревета

Једнокреветне собе
Једнокреветне собе са француским креветом
Двокреветне собе
Двокреветне собе са француским креветом
Трокреветне собе
УКУПАН БРОЈ:
АПАРТМАН
Структура

Апартман типа „Studio“
Апартман са једном просторијом за спавање
Апартман са две просторије за спавање
УКУПАН БРОЈ:
СОБА
Структура собе
Једнокреветна соба без купатила
Једнокреветна соба са купатилом
Двокреветна соба без купатила
Двокреветна соба са купатилом
Трокреветна соба без купатила
Трокреветна соба са купатилом
УКУПАН БРОЈ:
СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО
Структура собе
Једнокреветне собе
Двокреветне собе
Трокреветне собе
Четворокреветне собе
УКУПАН БРОЈ:

5. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ
Навести укупан број бодова на основу изборних елемената, у складу са ''Правилником о
стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (''Службени гласник Републике
Србије'', број 41/2010 и 103/2010), и то:
ОПШТИ СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ –Изјава МТУ општи услови
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ АПАРТМАНА – Изјава МТУ апартман
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ КУЋА – Изјава МТУ кућа
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ СОБА – Изјава МТУ соба
СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА
– Изјава МТУ домаћинство
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Уз овај образац захтева, прилажем следећа документа:
1. Доказ о власништу над наведеним објектом:
1.1. Препис листа непокретности или оверена фотокопија (чији оригинал није старији
од шест месеци);
1.2. Уколико непокретност није укњижена доставити оверену фотокопија уговора о
купопродаји или откупу непокретности;
1.3. Уколико објекат није уписан у препис листа непокретности доставити уз
купопродајни уговор грађевинску и употребну дозволу.
2. Фотокопија личне карте:
2.1. фотокопија личне карте подносиоца захтева
2.2. пуномоћје и фотокопија личне карте за пуномоћника (уколико се захтев подноси
преко пуномоћника);
3. Лекарско уверење о здраственој способности за обављање угоститељске делатности
за физичко лицe које пружа угоститељске услуге и члановe домаћинства у којем се
пружају услуге смештаја, исхране и пића, издато од овлашћене здравствене установе
(Дом здравља - медицина рада)
4. Потврду од овлашћене здравствене установе да физичко лице које пружа
угоститељске услуге и чланови домаћинства у којем се пружају услуге смештаја,
исхране и пића нису евидентирани на клицоноштво и
5. Образац Изјаве Стандард (апартман, соба, кућа или домаћинство) са подацима о
испуњености стандарда разврставања прописаних за одређену врсту и категорију
угоститељског објекта
6. Образац Изјаве МТУопшти услови и МТУ (апартман, соба, кућа или
домаћинство) са подацима о испуњености минимално техничких услова за уређење
и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности прописаних за
одређену врсту и категорију угоститељског објекта
7. Образац Изјаве СХУ: о испуњености санитарно хигијенских услова (сеоских
туристичких домаћинстава и домаће радиности
8. Доказ о уплатама административних такси:
Сврха уплате:
Прималац:
Износ:
Уплатни рачун:
Број модела:
Позив на број:

Републичка адм.такса
Буџет републике Србије
630,00 динара
840-742221843-57
97
13-093

Општинска адм.такса
Буџет општине Смед.Паланка
500,00 динара
840-742251-73
97
13-093

НАПОМЕНА:
Захтев предати на писарници Општинске управе Смедеревска Паланка, улица Вука
Караџића 25, са назнаком за Одељење за локални развој

ДАТУМ
__________________

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА / ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
____________________________________________

