
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ОПИП_006 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА Е-УПР - ИБ      Република Српска 
    ГРАД ПРИЈЕДОР 
  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) И ИМЕ: 

_____________________________________________________ 

АДРЕСА СТАНОВАЊА: 

ЈМБГ: ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА _______________ 

ЛК ИЗДАТА ОД: _______________________________________ 

ПОСЛОВНО ИМЕ 

ПОСЛОВНО СЈЕДИШТЕ 

ЈИБ 

E-MAIL

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН ГП Р 8.4.2.61 05  

ПРЕДМЕТ ЗАХТЈЕВ  ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 СВРХА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА 

Тражим да ми се одреди категорија: (означити) Захтјев подносим ради издавања рјешења за: 
(означити) 

   Апартман Одређивање категоризације 

   Соба за изнајмљивање Промјену категорије 

  Кућа за одмор 

  Камп 

Постојећа категорија објекта (уколико је објекат категорисан) _______________________________ 

За категоризацију кампа навести: 
- укупан капацитет кампа/број гостију - кампера: _____________________________________
- површину простора за камповање са описом уређености и опремљености кампа:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приједлог категорије предвиђене за тражену врсту угоститељског објекта ____________________ 

Пословно сједиште објекта за који се тражи категоризација _________________________________ 

Пословно име објекта за који се тражи категоризација _____________________________________ 

Поближе означити врсту објекта приватног смјештаја (година изградње/реконструкције) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Навести смјештајни капацитет: 
- Број и врста смјештајних јединица ______________________________________________
- Број кревета _________________________________________________________________
- Површина ___________________________________________________________________
- Уређеност и опремљеност _____________________________________________________



ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ОПИП_006 

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛОЖИТИ: 

1. Фотокопију рјешења Градске управе Града Приједор о регистрацији предузетника (за физичка
лица) или фотокопију рјешења о упису у судски регистар (за правна лица)

2. Потврду АПИФ - а (Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске)
којим је одобрено обављање дјелатности

3. Доказ о уплати 50,00 КМ (уплатница)
Сврха дознаке: Издавање рјешења о категоризацији угоститељског објекта
Прималац: РЈП Града Приједор
Рачун примаоца: 5620070000417349
Врста прихода: 722131
Општина: 074
Буџетска организација : 9999999

4. Доказ о уплати 50,00 КМ (уплатница)
5. Сврха дознаке: Трошкови израде плоче ознаке врсте и категорија угоститељског објекта

Прималац: РЈП Града Приједор
Рачун примаоца: 5620070000417349
Врста прихода: 722521
Општина: 074
Буџетска организација : 0074150

Све додатне информације се могу добити у згради Градске управе града Приједор, канцеларије бр. 1 и 17 
или на телефонске бројеве: 052/245-155 и 052/245-138. 

   Приједор _____________________ године Потпис подносиоца захтјева 
  ________________________ 



ОDJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO OPIP_006 

PODNOSILAC ZAHTJEVA E-UPR - IB         Republika Srpska 
      GRAD PRIJEDOR 
      GRADONAČELNIK 

         GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO 

PREZIME (IME RODITELJA) I IME: 

_____________________________________________________ 

ADRESA STANOVANJA: 

JMBG: PRIJEMNI ŠTAMBILJ 

BROJ LIČNE KARTE PODNOSIOCA ZAHTJEVA _______________ 

LK IZDATA OD: _______________________________________ 

POSLOVNO IME 

POSLOVNO SJEDIŠTE 

JIB 

E-MAIL

KONTAKT TELEFON GP  R  8.4.2.61 05  

PREDMET ZAHTJEV  ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA 

 SVRHA PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

Tražim da mi se odredi kategorija: (označiti) Zahtjev podnosim radi izdavanja rješenja za: (označiti) 

   Apartman Određivanje kategorizacije 

   Soba za iznajmljivanje Promjenu kategorije 

  Kuća za odmor 

  Kamp 

Postojeća kategorija objekta (ukoliko je objekat kategorisan) _______________________________ 

Za kategorizaciju kampa navesti: 
- ukupan kapacitet kampa/broj gostiju - kampera: _____________________________________
- površinu prostora za kampovanje sa opisom uređenosti i opremljenosti kampa:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Prijedlog kategorije predviđene za traženu vrstu ugostiteljskog objekta ____________________ 

Poslovno sjedište objekta za koji se traži kategorizacija _________________________________ 

Poslovno ime objekta za koji se traži kategorizacija _____________________________________ 

Pobliže označiti vrstu objekta privatnog smještaja (godina izgradnje/rekonstrukcije) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Navesti smještajni kapacitet: 
- Broj i vrsta smještajnih jedinica ______________________________________________
- Broj kreveta _________________________________________________________________
- Površina ___________________________________________________________________
- Uređenost i opremljenost _____________________________________________________



ĐžDJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIĹ TVO  OPIP_006 

UZ ZAHTJEV PRILOŽITI: 

3. Fotokopiju rješenja Gradske uprave Grada Prijedor o registraciji preduzetnika (za fizička lica) ili fotokopiju
rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica)

4. Potvrdu APIF - a (Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske) kojim je
odobreno obavljanje djelatnosti

3. Dokaz o uplati 50,00 KM (uplatnica)
Svrha doznake: Izdavanje rješenja o kategorizaciji ugostiteljskog objekta
Primalac: RJP Grada Prijedor
Račun primaoca: 5620070000417349
Vrsta prihoda: 722131
Opština: 074
Budžetska organizacija : 9999999

6. Dokaz o uplati 50,00 KM (uplatnica)
7. Svrha doznake: Troškovi izrade ploče oznake vrste i kategorija ugostiteljskog objekta

Primalac: RJP Grada Prijedor
Račun primaoca: 5620070000417349
Vrsta prihoda: 722521
Opština: 074
Budžetska organizacija : 0074150

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u zgradi Gradske uprave grada Prijedor, kancelarije br. 1 i 17 ili na 
telefonske brojeve: 052/245-155 i 052/245-138. 

   Prijedor _____________________ godine Potpis podnosioca zahtjeva 
  ________________________ 
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