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На осно ву чла на 19. став 6. За ко на о уго сти тељ ству
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 15/10) и чла -
на 43. став 2. За ко на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 118/08), Вла да Ре пу -
бли ке Срп ске, на сјед ни ци од 26. августа 2010. го ди не,
д о н и ј е л а ј е

У Р Е Д  БУ

О УПИ СУ У РЕ ГИ СТАР СЕ О СКИХ ДО МА ЋИН СТА ВА 
И ПРУ ЖА ЛАЦА УГО СТИ ТЕЉ СКИХ УСЛУ ГА У 

АПАРТ МА НИ МА, КУ ЋА МА ЗА ОД МОР И 
СО БА МА ЗА ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овом уред бом про пи су ју се усло ви и на чин упи са у Ре -

ги стар се о ских до ма ћин ста ва и пру жа лаца уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из -
најмљи ва ње (у да љем тек сту: Ре ги стар).

Члан 2.
(1) Се о ско до ма ћин ство је, у сми слу ове уред бе, ре ги -

стро ва но по ро дич но по љо при вред но га здин ство у скла ду
са про пи си ма из обла сти по љо при вре де, ко је пру жа уго -
сти тељ ске услу ге смје шта ја, ис хра не и пи ћа и оста ле ту ри -
стич ке услу ге у скла ду са про пи си ма из обла сти ту ри зма и
уго сти тељ ства.

(2) Се о ским до ма ћин ством, у сми слу ове уред бе, сма -
тра се и фи зич ко ли це са чла но ви ма ње го вог до ма ћин ства,
ко је ни је ре ги стро ва но као по ро дич но по љо при вред но га -
здин ство у скла ду са про пи си ма из обла сти по љо при вре де,
али ко је оба вља по љо при вред ну дје лат ност и на
ру рал ном под руч ју пру жа услу ге смје шта ја, ис хра не и пи -
ћа, и оста ле ту ри стич ке услу ге у скла ду са про пи си ма из
обла сти ту ри зма и уго сти тељ ства.

(3) Пру жа о цем уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну, ку -
ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње, у сми слу ове уред бе,
сма тра се фи зич ко ли це ко је пру жа уго сти тељ ске услу ге
смје шта ја и ис хра не го сти ма из најм љи ва њем апарт ма на,
ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње, чи ји су вла сни ци у
објек ти ма смје штај них ка па ци те та до осам смје штај них је -
ди ни ца, од но сно 16 кре ве та, у скла ду са про пи си ма из
обла сти ту ри зма и уго сти тељ ства.

(4) Под до ма ћин ством, у сми слу ове уред бе, под ра зу -
ми је ва се за јед ни ца жи во та пру жа о ца услу га у се о ском до -
ма ћин ству, апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва -
ње са чла но ви ма ње го ве по ро ди це.

Члан 3.
(1) Но си лац по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, у

скла ду са про пи сом ко ји ре гу ли ше упис у ре ги стар по ро -

дич них га здин ста ва, упи су је се у Ре ги стар као но си лац се -
о ског до ма ћин ства из чла на 2. став 1. ове уред бе.

(2) Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, но си лац по ро дич -
ног по љо при вред ног га здин ства мо же овла сти ти пу но љет -
ног чла на свог до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма ћин -
ства.

(3) Фи зич ко ли це ко је оба вља по љо при вред ну дје лат -
ност упи су је се у Ре ги стар као но си лац се о ског до ма ћин -
ства из чла на 2. став 2. ове уред бе.

(4) Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, фи зич ко ли це ко је
оба вља по љо при вред ну дје лат ност мо же овла сти ти пу но -
љет ног чла на свог до ма ћин ства као но си о ца се о ског до ма -
ћин ства.

(5) Упис из ст. 2. и 4. овог чла на вр ши се на осно ву пи -
сме не из ја ве но си о ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин -
ства, од но сно фи зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну
дје лат ност ко јом се овла шћу је члан до ма ћин ства ко ји ће
би ти упи сан у Ре ги стар, а ко ји је из ри чи то са гла сан
са та квим упи сом.

(6) Пу но љет ни чла но ви до ма ћин ства из ст. 2. и 4. овог
чла на упи су ју се у Ре ги стар на осно ву њи хо ве пи сме не
изја ве да су чла но ви тог до ма ћин ства.

(7) Упи сом у Ре ги стар ли ца из ст. 1, 2, 3. и 4. овог чла -
на сти чу свој ство но си о ца се о ског до ма ћин ства у сми слу
ове уред бе.

(8) Но си лац јед ног се о ског до ма ћин ства из ст. 1. и 2.
овог чла на не мо же би ти упи сан у Ре ги стар као но си лац
дру гог се о ског до ма ћин ства.

(9) Ми ни стар тр го ви не и ту ри зма (у да љем тек сту: ми -
ни стар) упут ством про пи су је об лик и са др жај пи сме не
изја ве из ст. 5. и 6. овог чла на.

Члан 4.
(1) Вла сник апарт ма на, ку ће за од мор, од но сно со бе за

из најм љи ва ње упи су је се у Ре ги стар као пру жа лац уго сти -
тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње.

(2) Из у зет но, по ред вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор,
од но сно со бе за из најм љи ва ње, у Ре ги стар се мо гу упи са -
ти и пу но љет ни чла но ви ње го вог до ма ћин ства или фи зич -
ко ли це ко је по дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман,
ку ћу за од мор или со бу за из најм љи ва ње за оба вља ње уго -
сти тељ ске дје лат но сти из чла на 2. став 3. ове уред бе.

(3) Упис из ста ва 2. овог чла на вр ши се на осно ву пи -
сме не из ја ве вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор, од но сно
со бе за из најм љи ва ње, ко јом се овла шћу је члан до ма ћин -
ства ко је ће би ти упи са но у Ре ги стар, од но сно фи зич ко ли -
це ко је ко ри сти обје кат по дру гом прав ном осно ву, а ко ји је
из ри чи то са гла сан са та квим упи сом.
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(4) Пу но љет ни чла но ви до ма ћин ства из ста ва 2. овог
чла на упи су ју се у Ре ги стар на осно ву њи хо ве из ја ве да су
чла но ви тог до ма ћин ства.

(5) Упи сом у Ре ги стар ли ца из ст. 1. и 2. овог чла на сти -
чу свој ство пру жа о ца уго сти тељ ских услу га у апарт ма ну,
ку ћи за од мор, од но сно со би за из најм љи ва ње.

(6) Ми ни стар упут ством про пи су је об ли к и са др жај пи -
сме не из ја ве из ст. 3. и 4. овог чла на.

Члан 5.
(1) Упис су бје ка та из чла на 2. ове уред бе у Ре ги стар је

оба ве зан.
(2) По да ци из Ре ги стра ко ри сте се за по тре бе ре ги стра -

ци је уго сти те ља, ана ли зе, пла ни ра ња и спро во ђе ња мје ра
по ли ти ке у ту ри зму и уго сти тељ ству, у скла ду са про пи си -
ма из обла сти ту ри зма и уго сти тељ ства.

(3) Су бјек ти из чла на 2. ове уред бе упи са ни у Ре ги стар
оства ру ју пра во на ко ри шће ње на мјен ских, бу џет ских
сред ста ва Ми ни стар ства тр го ви не и ту ри зма (у да љем тек -
сту: Ми ни стар ство), у скла ду са про пи си ма из обла сти ту -
ри зма.

II - УПИС У РЕ ГИ СТАР И ВО ЂЕ ЊЕ РЕ ГИ СТРА

Члан 6.
(1) Упис у Ре ги стар и во ђе ње Ре ги стра оба вља Аген ци -

ја за по сред нич ке, ин фор ма тич ке и фи нан сиј ске услу ге (у
да љем тек сту: АПИФ).

(2) Су бјек ти из чла на 2. ове уред бе упи су ју се у Ре ги -
стар у ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма АПИФ-а, пре ма мје сту
оба вља ња дје лат но сти се о ског до ма ћин ства или мје сту
оба вља ња уго сти тељ ске дје лат но сти из најм љи ва њем
апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње.

Члан 7.
Вла да Ре пу бли ке Срп ске, на при је длог Ми ни стар ства,

утвр ђу је ви си ну тро шко ва ре ги стра ци је су бје ка та из чла на
2. ове уред бе код АПИФ-а.

Члан 8.
У спро во ђе њу по сло ва упи са и во ђе ња Ре ги стра АПИФ

вр ши:
а) при јем за хтје ва су бје ка та из чла на 2. ове уред бе за

упис у Ре ги стар, као и за хтје ва за упис про мје не по да та ка
у Ре ги стру,

б) из да ва ње рје ше ња о упи су у Ре ги стар,
в) ажу ри ра ње Ре ги стра,
г) бри са ње су бје ка та из чла на 2. ове уред бе из Ре ги стра

по слу жбе ној ду жно сти или на њи хов за хтјев,
д) фор ми ра ње и трај но чу ва ње до си јеа под но си ла ца

захтје ва за упис у Ре ги стар,
ђ) при ба вља ње по да та ка од дру гих ор га на и ор га ни за -

ци ја зна чај них за Ре ги стар и
е) до ста вља ње по да та ка из Ре ги стра над ле жним ор га -

ни ма, у скла ду са за ко ном из обла сти уго сти тељ ства и
овом уред бом.

Члан 9.
У Ре ги стар се уно се по да ци о:
а) но си о цу се о ског до ма ћин ства и пру жа о цу уго сти -

тељ ских услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за
изнајм љи ва ње,

б) ка рак те ри сти ка ма уго сти тељ ских обје ка та за пру жа -
ње услу га из чла на 2. ове уред бе, као што су ка па ци тет
објек та, по вр ши на објек та, струк ту ра објек та, број со ба,
број кре ве та или спе ци фич не вр сте услу га,

в) се зон ском или го ди шњем по сло ва њу су бје ка та из
чла на 2. ове уред бе и

г) отво ре ним бан ков ним ра чу ни ма су бје ка та из чла на 2.
ове уред бе на ко ја се усмје ра ва ју на мјен ска сред ства за
развој ту ри зма.

Члан 10.
(1) Упис у Ре ги стар, као и при ја ва про мје не по да та ка у

Ре ги стру вр ши се на осно ву за хтје ва су бје ка та из чла на 2.
ове уред бе.

(2) За хтјев из ста ва 1. овог чла на под но си се ор га ни за -
ци о ној је ди ни ци АПИФ-а, у скла ду са чла ном 6. ове уред -
бе.

(3) За хтјев за упис у Ре ги стар и при ја ва про мје не по да -
та ка у Ре ги стру под но си се на од го ва ра ју ћим обра сци ма.

(4) Ми ни стар упут ством про пи су је об лик и са др жај
обра за ца из ста ва 3. овог чла на.

Члан 11.
(1) Уз за хтјев за упис у Ре ги стар фи зич ко ли це из чла -

на 2. став 1. ове уред бе под но си:
а) овје ре ну ко пи ју лич не кар те но си о ца по ро дич ног по -

љо при вред ног га здин ства у слу ча ју из чла на 3. став 1. ове
уред бе, од но сно овје ре ну ко пи ју лич не кар те пу но љет ног
чла на до ма ћин ства у слу ча ју из чла на 3. став 2. ове уред бе,

б) ко пи ју ле ги ти ма ци је ре ги стро ва ног по ро дич ног по -
љо при вред ног га здин ства или дру ги до каз о упи су у ре ги -
стар по ро дич них га здин ста ва,

в) у слу ча ју из чла на 3. став 2. ове уред бе пи сме ну изја -
ву но си о ца по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства ко јом
се овла шћу је члан до ма ћин ства ко ји ће би ти упи сан у Ре -
ги стар и пи сме ну из ја ву пу но љет ног чла на до ма ћин ства да
је члан тог до ма ћин ства и

г) овје ре ну пи сме ну из ја ву ли ца из тач ке а) овог ста ва
о ис пу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа -
ја, опре ме и за по сле них ли ца за оба вља ње дје лат но сти у
се о ском до ма ћин ству.

(2) Уз за хтјев за упис у Ре ги стар фи зич ко ли це из чла -
на 2. став 2. ове уред бе под но си:

а) овје ре ну ко пи ју лич не кар те фи зич ког ли ца ко је оба -
вља по љо при вред ну дје лат ност у слу ча ју из чла на 3. став
3. ове уред бе, од но сно овје ре ну ко пи ју лич не кар те пу но -
љет ног чла на до ма ћин ства у слу ча ју из чла на 3. став 4. ове
уред бе,

б) у слу ча ју из чла на 3. став 4. ове уред бе пи сме ну изја -
ву фи зич ког ли ца ко је оба вља по љо при вред ну дје лат ност,
а ко јом се овла шћу је члан до ма ћин ства ко ји ће би ти упи -
сан у Ре ги стар и пи сме ну из ја ву пу но љет ног чла на до ма -
ћин ства да је члан тог до ма ћин ства,

в) увје ре ње о по слов ној спо соб но сти ли ца из тач ке а)
овог ста ва,

г) овје ре ну ко пи ју рје ше ња над ле жног ор га на за оба -
вља ње по љо при вред не дје лат но сти и 

д) овје ре ну пи сме ну из ја ву ли ца из тач ке а) овог ста ва
о ис пу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа -
ја, опре ме и за по сле них ли ца за оба вља ње дје лат но сти у
се о ском до ма ћин ству.

(3) У слу ча ју ка да под но си лац за хтје ва не по сред но
под но си за хтјев из ст. 1. и 2. овог чла на, не мо ра да до ста -
ви овје ре не до ку мен те из ста ва 1. т. а) и г) и ста ва 2. т. а),
г) и д) овог чла на.

(4) Ми ни стар ће упут ством про пи са ти са др жај из ја ве о
ис пу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја,
опре ме и за по сле них ли ца за оба вља ње дје лат но сти у се о -
ском до ма ћин ству.

Члан 12.
(1) Уз за хтјев за упис у Ре ги стар су бјек ти из чла на 2.

став 3. ове уред бе под но се:
а) овје ре ну ко пи ју лич не кар те вла сни ка апарт ма на, ку -

ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње у слу ча ју из чла на 4.
став 1. ове уред бе, од но сно овје ре ну ко пи ју лич не кар те
пу но љет ног чла на ње го вог до ма ћин ства или овје ре ну ко -
пи ју лич не кар те фи зич ког ли ца ко је по дру гом прав ном
осно ву ко ри сти обје кат за оба вља ње уго сти тељ ске дје лат -
но сти у слу ча ју из чла на 4. став 2. ове уред бе,
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б) овје ре ну пи сме ну из ја ву ли ца из тач ке а) овог ста ва
о ис пу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа -
ја, опре ме и за по сле них ли ца за пру жа ње уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње,

в) у слу ча ју из чла на 4. став 2. ове уред бе пи сме ну изја -
ву вла сни ка апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи -
ва ње ко јом се овла шћу је члан до ма ћин ства ко је ће би ти
упи са но у Ре ги стар, од но сно фи зич ко ли це ко је ко ри сти
обје кат по дру гом прав ном осно ву и пи сме ну из ја ву
пу но љет них чла но ва до ма ћин ства да су чла но ви тог до ма -
ћин ства и

г) увје ре ње о по слов ној спо соб но сти ли ца из тач ке а)
овог ста ва.

(2) У слу ча ју ка да под но си лац за хтје ва не по сред но
под но си за хтјев не мо ра да до ста ви овје ре не до ку мен те из
ста ва 1. т. а) и б) овог чла на.

(3) Ми ни стар ће упут ством про пи са ти са др жај из ја ве о
ис пу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја,
опре ме и за по сле них ли ца за пру жа ње уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње.

Члан 13.
(1) АПИФ вр ши упис су бје ка та из чла на 2. ове уред бе

у Ре ги стар на осно ву при ло же не до ку мен та ци је из чл. 11. и
12. ове уред бе.

(2) Ако под но си лац за хтје ва не до ста ви по треб ну до ку -
мен та ци ју или ако по да ци уне се ни у за хтјев за упис у Ре -
ги стар не од го ва ра ју по да ци ма из при ло же не до ку мен та ци -
је, овла шће но ли це АПИФ-а оба вје шта ва под но си о ца
захтје ва да у ро ку од 15 да на од при је ма оба вје ште ња ис -
пра ви, од но сно до пу ни за хтјев или до ста ви по треб ну до ку -
мен та ци ју.

(3) Ако под но си лац за хтје ва у оста вље ном ро ку по сту -
пи по оба вје ште њу из ста ва 2. овог чла на, сма тра ће се да је
за хтјев уре дан од да на ње го вог под но ше ња.

(4) Ако под но си лац за хтје ва у утвр ђе ном ро ку за хтјев
не ис пра ви и до пу ни, од но сно не до ста ви тра же ну до ку -
мен та ци ју, овла шће но ли це АПИФ-а до но си за кљу чак о
од ба ци ва њу за хтје ва про тив ко јег под но си лац за хтје ва мо -
же у ро ку од осам да на од да на при је ма за кључ ка
уло жи ти жал бу ми ни стру.

(5) Рје ше ње ми ни стра по жал би је ко нач но и про тив
истог ни је мо гу ће из ја ви ти жал бу, али се ту жбом мо же по -
кре ну ти управ ни спор.

(6) У по гле ду оста лих пи та ња у ве зи са упи сом у Ре ги -
стар при мје њу ју се од ред бе за ко на ко ји ре гу ли ше управ ни
по сту пак.

Члан 14.
(1) Упи сом у Ре ги стар се о ско до ма ћин ство из чла на 2.

став 1. ове уред бе за др жа ва број по ро дич ног по љо при вред -
ног га здин ства (у да љем тек сту: БПГ), ко ји се уно си на
омот фор ми ра ног до си јеа се о ског до ма ћин ства и оба ве зно
се ко ри сти у да љој ко му ни ка ци ји са до ма ћин ством.

(2) Упи сом у Ре ги стар се о ско до ма ћин ство чла на 2.
став 2. ове уред бе ко је ни је би ло ре ги стро ва но као по љо -
при вред но га здин ство до би ја број се о ског до ма ћин ства (у
да љем тек сту: БСГ), ко ји се уно си на омот фор ми ра ног до -
си јеа се о ског до ма ћин ства и оба ве зно се ко ри сти у
да љој ко му ни ка ци ји са до ма ћин ством.

(3) Упи сом у Ре ги стар апарт ма на, ку ће за од мор и со бе
за из најм љи ва ње пру жа о ци услу га до би ја ју број апарт ма на
(у да љем тек сту: БА), број ку ће за од мор (у да љем тек сту:
БКЗО) и број со бе за из најм љи ва ње (у да љем тек сту:
БСИЗ), ко ји се уно си на омот фор ми ра ног до си јеа пру жа о -
ца услу га и оба ве зно се ко ри сти у да љој ко му ни ка ци ји са
су бјек ти ма из чла на 2. став 3. ове уред бе.

Члан 15.
(1) На осно ву уред но под не се ног за хтје ва АПИФ вр ши

унос по да та ка у Ре ги стар и до но си рје ше ње о упи су у Ре -
ги стар у ро ку од осам да на од да на под но ше ња за хтје ва.

(2) Рје ше ње о упи су у Ре ги стар за су бјек те из чла на 2.
став 1. ове уред бе са др жи:

а) основ не по дат ке о су бјек ту упи са - име и пре зи ме
но си о ца се о ског до ма ћин ства, ЈМБ но си о ца се о ског до ма -
ћин ства и БПГ,

б) на зив под ко јим ће се о ско до ма ћин ство по сло ва ти и
в) ка па ци тет смје штај них обје ка та се о ског до ма ћин -

ства.
(3) Рје ше ње о упи су у Ре ги стар за су бјек те из чла на 2.

став 2. ове уред бе са др жи:
а) име и пре зи ме но си о ца се о ског до ма ћин ства, ЈМБ

но си о ца се о ског до ма ћин ства,
б) на зив под ко јим ће се о ско до ма ћин ство по сло ва ти и

број се о ског до ма ћин ства - БСД,
в) мје сто по сло ва ња и
г) ка па ци тет смје штај них обје ка та се о ског до ма ћин -

ства.
(4) Рје ше ње о упи су у Ре ги стар за су бјек те из чла на 2.

став 3. ове уред бе са др жи:
а) име и пре зи ме фи зич ког ли ца - пру жа о ца услу га у

апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње, ЈМБ
пру жа о ца услу га,

б) на зив под ко јим ће апарт ман, ку ћа за од мор и со ба за
из најм љи ва ње по сло ва ти,

в) мје сто по сло ва ња и
г) ка па ци тет смје штај них обје ка та.
(5) Рје ше ње о упи су у Ре ги стар АПИФ до ста вља: су -

бјек ти ма из чла на 2. ове уред бе, Ми ни стар ству, По ре ској
упра ви Ре пу бли ке Срп ске и над ле жном ор га ну је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве на чи јем под руч ју ре ги стро ва ни су -
бјек ти оба вља ју дје лат ност, у ро ку од осам да на од
да на до но ше ња рје ше ња о упи су.

III - ПРО МЈЕ НА ПО ДА ТА КА И БРИ СА ЊЕ 
ИЗ РЕ ГИ СТРА

Члан 16.
(1) Су бјек ти из чла на 2. ове уред бе упи са ни у Ре ги стар

ду жни су да при ја ве про мје не по да та ка у Ре ги стру у ро ку
од 30 да на од да на на стан ка про мје не ко ја се од но си на:

а) но си о ца су бјек та упи са,
б) мје сто оба вља ња дје лат но сти из чла на 2. ове уред бе,
в) број ра чу на, као и по слов ну бан ку код ко је се ра чун

во ди,
г) вр сту дје лат но сти упи са ну у од го ва ра ју ћи ре ги стар

над ле жног ор га на и
д) про мје не у по гле ду ка па ци те та смје штај них обје ка -

та.
(2) Ако се при ја вље не про мје не од но се на основ не по -

дат ке о су бјек ти ма из чла на 2. ове уред бе ко ји се уно се у
рје ше ње о упи су у Ре ги стар, АПИФ до но си но во рје ше ње
о упи су у Ре ги стар.

Члан 17.
(1) Све про мје не по да та ка у Ре ги стру се при ја вљу ју

под но ше њем за хтје ва за упис про мје не по да та ка и до ста -
вља њем до ку мен та ци је у ве зи са на ста лом про мје ном.

(2) При мље не за хтје ве за упис про мје не по да та ка у Ре -
ги стар АПИФ за во ди у еви ден ци ју при мље них за хтје ва и
вр ши упис про мје на по да та ка у Ре ги стар.

Члан 18.
(1) Су бјек ти из чла на 2. ове уред бе бри шу се из Ре ги -

стра ако:
а) је под не сен за хтјев од стра не но си о ца се о ског до ма -

ћин ства, од но сно пру жа о ца услу ге из чла на 4. ст. 1. и 2. ове
уред бе,

б) су бјек ти из ста ва 2. ове уред бе не ис пу ња ва ју за кон -
ске усло ве пру жа ња услу га у по гле ду про сто ра, уре ђа ја,
опре ме и за по сле них ли ца за оба вља ње дје лат но сти,

в) пре ста ју оба вља ти по љо при вред ну дје лат ност у слу -
ча ју из чла на 2. ст. 1. и 2. ове уред бе и
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г) се утвр ди да су при ли ком под но ше ња за хтје ва за
упис у Ре ги стар или при ли ком под но ше ња за хтје ва за про -
мје ну по да та ка у Ре ги стру да ти не и сти ни ти по да ци ко ји су
уне се ни уРе ги стар.

(2) Окол но сти из ста ва 1. т. б) и в) овог чла на утвр ђу ју
се ре дов ним ин спек циј ским пре гле дом од стра не над ле жне
ин спек ци је.

(3) О бри са њу по љо при вред ног га здин ства из Ре ги стра
АПИФ до но си по себ но рје ше ње.

Члан 19.
АПИФ за ре ги стро ва не су бјек те из чла на 2. ове уред бе

са ста вља по се бан до си је у ко ји се од ла же при мље на до ку -
мен та ци ја и сва бу ду ћа до ку мен та ци ја и пре пи ска са ре ги -
стро ва ним су бјек ти ма.

Члан 20.
(1) Управ ни над зор над спро во ђе њем ове уред бе вр ши

Ми ни стар ство.
(2) Ин спек циј ски над зор над спро во ђе њем ове уред бе

вр ши Ре пу блич ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве пу тем
ре пу блич ких тр жи шних ин спек то ра, од но сно тр жи шних
ин спек то ра у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве.

IV - КА ЗНЕ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 21.
(1) Нов ча ном ка зном од 1.500 КМ до 8.000 КМ ка зни ће

се за пре кр шај су бјек ти из чла на 2. став 3. ове уред бе ако
оба вља ју дје лат ност у апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со -
ба ма за из најм љи ва ње, без рје ше ња о упи су у Ре ги стар.

(2) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај су бјек ти из чла на 2. ст. 1. и 2. ове уред бе ако
оба вља ју дје лат ност у се о ском до ма ћин ству без рје ше ња о
упи су у Ре ги стар.

(3) Нов ча ном ка зном од 1.000 КМ до 5.000 КМ ка зни ће
се за пре кр шај су бјек ти из чла на 2. ове уред бе ако оба вља -
ју дје лат ност у се о ском до ма ћин ству или дје лат ност у
апарт ма ни ма, ку ћа ма за од мор и со ба ма за из најм љи ва ње,
а у по ступ ку ин спек циј ске кон тро ле се утвр ди да не
ис пу ња ва ју про пи са не оп ште усло ве у по гле ду по слов них
про сто ри ја, уре ђа ја, опре ме и за по сле них ли ца.

Члан 22.
Нов ча ном ка зном од 200 КМ до 1.000 КМ ка зни ће се за

пре кр шај су бјек ти из чла на 2. ове уред бе ако под не су из ја -
ву са не и сти ни тим по да ци ма из чла на 11. став 1. тач ка в) и
став 2. тач ка б) и чла на 12. став 1. тач ка в) ове уред бе.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 23.
Ми ни стар ће, у ро ку од 15 да на од да на сту па ња на сна -

гу ове уред бе, до ни је ти:
а) Упут ство о об ли ку и са др жа ју из ја ве ко јом но си лац

по ро дич ног по љо при вред ног га здин ства, од но сно фи зич ко
ли це ко је оба вља по љо при вред ну дје лат ност овла шћу је
пу но љет ног чла на ње го вог до ма ћин ства као но си о ца се о -
ског до ма ћин ства, као и о об ли ку и са др жа ју из ја ве
ко јим се пу но љет ни чла но ви до ма ћин ства од ре ђу ју да су
чла но ви тог до ма ћин ства (члан 3. став 9. ове уред бе),

б) Упут ство о об ли ку и са др жа ју из ја ве ко јом вла сник
апарт ма на, ку ће за од мор и со бе за из најм љи ва ње, овла -
шћу је пу но љет ног чла на ње го вог до ма ћин ства и фи зич ко
ли це ко је по дру гом прав ном осно ву ко ри сти апарт ман, ку -
ћу за од мор или со бу за из најм љи ва ње за упис у Ре ги стар,
као и о об ли ку и са др жа ју из ја ве ко јом се пу но љет ни чла -
но ви до ма ћин ства од ре ђу ју да су чла но ви тог до ма ћин ства
(члан 4. став 6. ове уред бе).

в) Упут ство о са др жа ју и из гле ду обра за ца за хтје ва за
упис у Ре ги стар и при ја ве про мје не по да та ка у Ре ги стру
(члан 10. став 4. ове уред бе),

г) Упут ство о са др жа ју и из гле ду пи сме не из ја ве о
испу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја
и опре ме за по сле них ли ца за оба вља ње дје лат но сти у се о -
ском до ма ћин ству (члан 11. став 4. ове уред бе) и

д) Упут ство о са др жа ју и из гле ду пи сме не из ја ве о
испу ња ва њу за кон ских усло ва у по гле ду про сто ра, уре ђа ја,
опре ме и за по сле них ли ца за пру жа ње уго сти тељ ских
услу га у апарт ма ну, ку ћи за од мор и со би за из најм љи ва ње
(члан 12. став 3. ове уред бе).

Члан 24.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1724/10 Предсједник
26. августа 2010. године Владе,
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