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Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра туризма
ДП - РТУР

Захтев за давање сета података

ДП - РТУР

Захтев за давање збирних (статистичких) података

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА:
Име и презиме/
Пословно
име*:
Матични
број*:

ПИБ*:

Адреса/ Седиште:
Општина:

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

Место:
Улица:
Број и слово:
Спрат и број
стана:

Контакт подаци:
Телефон:

Е - пошта:

Лице за контакт*:
Име и
презиме:
*За правна лица

Уколико се захтевом тражи измена/ допуна претходно поднетог захтева подносилац уписује број који му је по
претходном захтеву додељен од стране АПР.
Начин испоруке података за давање сета података:

Формат записа за давање сета података:

Електронски носач (DVD/ CD)

XLS/ XLSX Формат (MS Excel фајл)

Електронском поштом (Е - mail)

MDB Формат (MS Access фајл)

Путем другог сервиса

Начин испоруке података за давање збирних
(статистичких) података:

Формат записа за давање збирних (статистичких)
података:

Електронском поштом (Е - mail)

DOC/ DOCX Формат (MS Word фајл)
PDF Формат

страна 1

Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра туризма
Критеријуми претраге - ДП - РТУР
1. Обавезни критеријуми претраге података:
Територијални ниво:
Република Србија
Област
Општина
Статус туристичке агенције:
Активна

Лиценца престала да важи по захтеву странке

Лиценца истекла

Лиценца престала да важи услед брисања из статусног регистра

Лиценца обрисана
Лиценца одузета
2. Додатни критеријуми претраге података:
2.1 Датум истека лиценце: _____/_____/_________
2.2 Датум одузимања лиценце: _____/_____/_________
2.3 Датум брисања од: _____/_____/_________ до: _____/_____/_________
2.4 Врста туристичке агенције:
Организатор туристичког путовања

Посредник у продаји путовања

3. Остали критеријуми претраге података:

* У оквиру осталих критеријума могу се навести највише два критеријума
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ДП - РТУР

Захтев за давање података у електронској форми из
Регистра туризма
Расположиви сет података - ДП - РТУР

РЕГИСТАР ТУРИЗМА
Назив групе података
Матични број
Пословно име
ПИБ
Седиште туристичке агенције
Број лиценце
Категорија лиценце
Датум почетка важења/издавања/регистрације лиценце
Датум истека лиценце
Статус привредног субјекта
Статус лиценце
Статус туристичке агенције
Врста туристичке агенције (организатор/посредник)
Правни облик/форма туристичке агенције
Датум одузимања лиценце
Датум и основ брисања туристичке агенције
Општи услови путовања (датум почетка примене)
Контакт телефон (у седишту или огранку/издвојеном месту)
Електронска адреса (у седишту или огранку/издвојеном месту)
Заступници
Руководиоци у седишту
Огранци и издвојена места у којима се обавља делатност туристичке агенције
Подаци о огранку у ком се води евиденција уговора и продатих путовања
Руководиоци у огранцима и издвојеним местима
Забележбе
Гаранција путовања – полиса осигурања и реосигурања
Гаранција путовања – подаци о уговарачу осигурања
Подаци о депозиту туристичке агенције
Гаранција путовања – гаранција банке
Накнада за сет података, по регистрованом субјекту:





























35,00 динара
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ДП - РТУР

