
 

ЕТНО-КУЋА „ТОРЛАЦИ“ 
КУЋНИ РЕД: 

1. Овај Кућни ред регулише поједине обавезе гостију, запослених и домаћина објекта. 

2. Гост је обавезан да се приликом доласка пријави на Рецепцији објекта, уз важећа лична документа, личну карту или 

пасош, у циљу пријављивања боравка надлежним органима. Коришћење собе је дозвољрно само госту који је уредно 

пријављен. 

3. Ствари од вредности, новац, накит и друге драгоцености, могу се предати домаћину на чување. Уколико оне нису 

предане на чување, за њихов нестанак домаћин не одговара. 

4. Гост је дужан да се одјави најкасније до 10 часова, а да собу испразни и напусти најкасније до 12 часова. Код одласка 

са објекта, гост је дужан да собу закључа и кључ преда домаћину, односно службеном лицу на објекту. 

5. Домаћин је дужан да госту испоручи заборављене ствари и предмете о његовом трошку. Оне које не могу да се 

испоруче, домаћин је дужан да чува шест месеци после чега спроводи процедуру отуђења, уништења или прописану 

предају овлашћеним органима. 

6. Госту није дозвољено увођење животиња у собу или друге службене просторије, уношење запаљивих и експлозивних 

материјала, материјала са јаким и непријатним мирисом, као и оружја без пријављивања службеном лицу. 

7. Било која настала штета и на било који начин учињена на објекту од стране госта, евидентира се од стране 

запосленог и после утврђивања њеног износа се надокнађује власнику уз издавање одговарајуће потврде. 

8. У случајевима затечене штете и недостатка на објекту у тренутку уласка госта, домаћин је дужан исту отклонити у 

најкраћем року, као и штету и недостатак која се догоди у току боравка, а који нису настали кривицом госта. 

9. Ноћни мир траје 8 сати и то од 23 часа увече до 07 часова ујутро, што подразумева стишавање музике и певања, као 

и друге облике галаме и прављења буке у целом објекту. У случају непоштовања оредњег, домаћин има право 

отказати гостопримство, удаљити госта и пријавити га надлежним органима - полицији. 

10. Домаћин има право контроле објекта и свих његових делова у сваком тренутку уколико посумња у присуство страних 

– непријављених лица, као и у случајевима сумње у наношење штете било које врсте на објекту, а све у циљу 

одржања безбедности објекта и гостију, те да на адсекватан начин реагује у случајевима утврђених неправилности. 

11. У случају рекламације или посебних жеља, гост се обраћа запосленом који проблем решава или евидентира и 

прослеђује власнику објекта на даље решавање. 

12. На објекту и око њега забрањене су друге активности без пријављивања запосленима и домаћину, као: ложење 

отворене ватре, коришћење аудио-видео и других апарата, електро-уређаја и возила по свом нахођењу, итд. 

13. Овај Кућни ред је доступан сваком госту у соби и другим просторијама на објекту, а службено лице је дужно да госту 

укаже на исти. 
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