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 Страна /
ОБ 030 
Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Вука Караџића 6, 78000 Бања Лука
Телефони: +387 51 217 443 
Факс: +387 51 217 323
www.apif.net
Захтјев за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга у регистру физичких лица која пружају угоститељске услуге на селу, као и пружалаца услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање
 3. ЈМБ 
12. Незапослен
Запослен
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ - ПОПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ НА СЕЛУ,
У АПАРТМАНИМА, КУЋИ ЗА ОДМОР И СОБИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ - ПОПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ НА СЕЛУ,
У АПАРТМАНИМА, КУЋИ ЗА ОДМОР И СОБИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
Апартман
Кућа за одмор
Соба за изнајмљивање
Објекат за пружање угоститељских услуга на селу
13. Врста објекта:
17. Поштански број                                
21. Укупан број кревета/лежајева у апартману,
       кући за одмор, собa за изнајмљивање и у објекту
       за пружање угоститељских услуга на селу 
22. Укупна површина објекта у којем се пружају
       услуге смјештаја, исхране и пића
ПОДАЦИ О ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ - ПОПУЊАВА ЛИЦЕ КОЈЕ ПРУЖА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ НА СЕЛУ,
У АПАРТМАНИМА, КУЋИ ЗА ОДМОР И СОБИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
24. Број и датум закључивања уговора о 
       пружању услуга
 
датума
25. Уговорене стране 
Уговор је зкључен са:
(навести пословно име-фирму и сједиште агенције)
(навести пословно име-фирму или назив другог правног лица и сједиште правног лица
3. Другим правним лицем које обавља угоститељску или туристичку дјелатност као претежну дјелатност
1. Током цијеле године
Период пружања услуга:
2. Сезонски
__________________________
 (потпис подносиоца захтјева)
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