Образац 1/СД
ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УПИС У РЕГИСТАР СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТВА И ПРИЈАВУ ПРОМЈЕНЕ
ПОДАТАКА
СВЕ ЛИСТОВЕ ОБРАСЦА ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА,
колоне 1, 2. и 3. попуњава овлашћено лице АПИФ-а

1.
2.

БПГ

БСД

ОПШТИНА
3.

врста захтјева (означити са „x“)
- упис у регистар
- промјена података у регистру

ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ СЕОСКОГ ДОМАЋИНСТВА
4.
5.

организациони облик
Врста сеоског
домаћинства (СД)
(заокружити опцију)

1.

СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО/СД
Сеоско домаћинство излетничког типа

2.

Сеоско домаћинство смјештајног типа

Носилац СД

6. ЈМБ
7. презиме
8. име
9. датум рођења
10. мјесто рођења
11. држава рођења
12. пол

М

Ж

У 6–12 уписати податке за носиоца СД; одговарајући пол означити крстићем

13. број чланова СД

У 13 – уписати број чланова који живе и раде на сеоском домаћинству.
Сједиште СД

14. улица и кућни број СД
15. мјесто
16. општина/град
17. поштански број СД
18. телефон СД
или

19. факс
20. e-mail

@

За 14–20 уписати податке за носиоца СД: улица/мјесто обављања дјелатности – уписати адресу пребивалишта; телефон/факс – уписати прво
позивни број па локални

21. назив и сједиште банке
22. жиро или текући рачун
За 21–22 уписати назив банке и сједиште; жиро или текући рачун носиоца СД.

23.

Остале
услуге СД

24.

Категорија
СД
(уколико
постоји)
Назив,
фирма СД

25.

1. изнајмљивање коња за јахање,
2. лов и риболов,
3. брање гљива,
4. брање љековитог и шумског биља,
5. убирање љетине,
6. пјешачке руте,
7. промоција локалних и традиционалних производа (рукотворине и др.),
8. остале специфичне услуге.
(заокружити опције)

26.

Остали
називи СД

агро туризам,
сеоски туризам,
рурални туризам,
туризам на пољопривредном газдинству.
(заокружити опције)

27.

Остали
подаци

У доњу табелу уписују се подаци о сеоском домаћинству (СД), као што су капацитет
смјештајног објекта, врста услуге и сл.
Под ред. бр. 2. – уписати укупни капацитет објекта СД (укупан број гостију који могу
истовремено користити усуге СД излетничког типа).
Под ред. бр. 3. – уписати број смјештајних јединица СД (број соба или апартмана).
Под ред. бр. 4. – уписати површину објеката СД (укупна површина свих објеката СД, заједно са
укупном пов ршином земљишта).
Под ред. бр. 5. – уписати укупан број лежаја, односно кревета СД.
Ред.
бр.

Укупан
капацитет СД
излетничког
типа (укупан
број гостију)

Број соба, апартмана
СД
соба
апартмана

Укупна површина
СД у м2

Укупан број лежаја,
кревета СД

1

2

3

4

5

Датум подношења захтјева

___________________________
(потпис подносиоца захтjева)

