Ime i prezime, OIB
Adresa prebivališta
Tel:
URED DRŽAVNE UPRAVE
U ZADARSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo
Odsjek za turizam i pomorstvo
Predmet: Odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
1. Adresa smještajnog objekta.
2. Broj i vrsta objekta – soba, apartman, STUDIO apartman, kuća za odmor, kapacitet,
kategorija

3. Naziv kampa, broj kamp jedinica, kategorija
4. Usluge prehrane
U Zadru,
(potpis)
Uvjeti – Prilog:
1. Preslik osobne iskaznice;
2. Dokaz da je vlasnik objekta (soba, apartman, kuća za odmor) ili vlasnik zemljišta za kamp
zemljišno-knjižni izvadak, ugovor o kupnji, nasljedna isprava...);
3. Dokaz da ispunjava zdrastvene uvjete propisane Pravilinikom (potvrda odabranog lječnika opće
prakse);
4. Da objekt ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju, priložiti obrazac: UT XII 75 sobapostojeći objekt, UT XII 77 apartman-postojeći objekt, UT XII 79 studio apartman-postojeći objekt,
UT XII 81 kuća za odmor-postojeći objekt, UT XII 83 kamp-postojeći objekt;
5. Izjava (potpisuje se u Odsjeku za turizam) da je poslovno sposoban i da mu nije pravomoćnom
sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane
pružanja usluge u domaćinstvu – dok ta mjera traje.
6. Dokaz da je građevina-objekt uporabljiva, prema zakonu o prostornom uređenju i gradnji:
a) Građevine izgrađene do 15. Veljače 1968.g. – uvjerenje ureda za katastar o evidentiranju
građevine ili uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo, ako izgrađena građevina do 15.veljače
1968.g. nije evidentirana u katastru
b) Za građevine izgrađene od 16.veljače 1968.g. Do 19.lipnja 1991.g. – pravomoćna građevinska
dozvola ili rješenje o gradnji i potvrda građevinske inspekcije da u vezi s tom građevinom nije u
tijeku postupak građevinske inspekcije
c) Za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole izdane od 20.lipnja 1991. g. do
01.listopada.2007.g, uvjerenje za uporabu nadležnog ureda za graditeljstvo kojim se utvrđuje
da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i
namjene
d) Za građevine po novom Zakonu o prostornom uređenju i grad. – potvrda završnog izvješća
nadzornog inženjera o izvedbi građevine, - rješenje o izvedenom stanju, - potvrda izvedenog
stanja, uporabna dozvola...
e) Za sve druge građevine uporabna dozvola
7. Skice , površine modula smještajnih jedinica;
UPRAVNA PRISTOJBA: =75,00kn na žiro račun : 1001005-1863000160
Poziv na broj : 64 5002-1564-OIB
Svrha uplate : Pristojba za rješenje
Primalac : Državni proračun

