РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА
Бранкова 25, 11000 Београд, www.apr.gov.rs

ВРСТА ПРИЈАВЕ
За издавање лиценце и упис у Регистар:
За обнављање лиценце:

Категорија лиценце (чије се издавање тражи):

Број лиценце (чије се обнављање тражи):

Пријаву подносим непосредно у Агенцији и
захтевам да ми се изда потврда о поднетој пријави:

МЕСТО ЗА БАРКОД
додељује АПР

Пријава се подноси због одбацивања претходне пријаве број:

* НАПОМЕНА:
Уколико се пријава подноси због одбацивања раније поднете пријаве, потребно је да подносилац упише број претходно одбачене пријаве.

Пословно
име:
Матични
број:
ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНОГ ОТПРАВКА ОДЛУКЕ РЕГИСТРАТОРА
* НАПОМЕНА:
Увид у садржај одлуке регистратора може се извршити преко интернет стране АПР, а писмени отправак одлуке доставља се искључиво на изричит
захтев подносиоца.

Захтевам да писмени отправак одлуке регистратора буде достављен на један од следећих начина:
Поштом на адресу
за пријем поште

Поштом на адресу
седишта

Лично у ОЈ АПР:

Поштом на адресу
подносиоца у
Републици Србији

Лично у седишту
АПР у Београду

Електронском
поштом:

(у припреми)

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ
Име:

Презиме:

ЈМБГ:

Број пасоша и
држава издавања
(за странца):
*уносом ЈМБГ/броја пасоша подносиоцу се омогућава претрага статуса
пријава по подносиоцу на интернет страни АПР.

Адреса подносиоца (у Републици Србији):
Општина:

* НАПОМЕНА:
Адресу подносиоца неопходно је навести само уколико подносилац захтева
достављање писменог отправка одлуке регистратора поштом на адресу
подносиоца у Републици Србији.

Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Контакт подаци подносиоца пријаве:
Телефон:
Потписивањем регистрационе пријаве подносилац гарантује
за тачност унетих података сходно одредби члана 45. Закона о
поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
* НАПОМЕНА:

Е-пошта:

Потпис подносиоца пријаве:
___________________________

Од 1. октобра 2018. привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима по Закону о привредним
друштвима. Обавеза коришћења печата и даље важи за удружења, спортска удружења, фондације и задужбине.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ЛИЦЕНЦЕ
Облик организовања:
Привредно друштво
ДОО

АД

ОД

КД

Предузетник
Друго правно лице
Јавно предузеће

Задруга

Установа

Удружење

Остало

Пословно
име:
Матични
број:
Седиште:
Град/место:
Општина:
Улица:
Број и слово:
Спрат и број
стана:
Број и назив
поште:

Контакт подаци носиоца лиценце:
Телефон 1:
Е - пошта:

Факс:

Телефон 2:

Интернет
адреса:

www.

* НАПОМЕНА:
Туристичка агенција јесте привредно друштво, предузетник, друго правно лице које обавља делатност туристичких агенција под условима прописаним
Законом о туризму, ради стицања добити.
Лиценца се издаје туристичкој агенцији која обавља послове организовања, реализовања понуде и продаје туристичких путовања у земљи
и иностранству, као и организовања, реализовања понуда и продаја путовања ученика и студената у иностранство ради учења страног језика или
стручног усавршавања са могућношћу обављања привремених и повремених послова.
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

Делатност туристичке агенције обавља се у:
Седишту
Огранку / издвојеном месту
* НАПОМЕНА:
Ако туристичка агенција обавља туристичку делатност у седишту, али не као претежну делатност, дужна је да за ту делатност региструје огранак,
односно издвојено место, који се региструје у одговарајућем регистру.
Ако туристичка агенција обавља туристичку делатност ван седишта дужна је да за ту делатност у сваком простору, односно месту пословања
региструје огранак, односно издвојено место, који се региструје у одговарајућем регистру.

ПОДАЦИ О РУКОВОДИОЦУ У СЕДИШТУ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ:
Име:

Презиме:

ЈМБГ или

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Евиденцијски
број:

Подаци о стручној спреми: виша:

висока:

Име:

Презиме:

ЈМБГ или

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Евиденцијски
број:

Подаци о стручној спреми: виша:

висока:

Име:

Презиме:

ЈМБГ или

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Евиденцијски
број:

Подаци о стручној спреми: виша:

висока:

* НАПОМЕНА:
Туристичка агенција мора да има у сваком простору, односно месту пословања у ком обавља делатност туристичке агенције једно запослено лице, са
пуним радним временом, у својству руководиоца. Подаци о руководиоцу у седишту уписују се на овој страни, док се подаци о руководиоцу у
огранку / издвојеном месту уписују на страни 4, у оквиру података о огранцима/ издвојеним местима.
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

Подаци о огранку/ издвојеном месту у ком се обавља делатност туристичке агенције:
Назив:
Претежна делатност:
Назив делатности:

Шифра:

Адреса:
Општина:
Место:

Број и назив
поште:

Улица:

Број и слово:

Спрат и број
стана:

Огранак / издвојено место у којем се води прописана евиденција уговора и продатих туристичких путовања
* НАПОМЕНА:
Место вођења евиденције уговора и продатих туристичких путовања је седиште туристичке агенције. Изузетно у случају да туристичка агенција у
свом седишту не обавља делатност евиденција се може водити у другом пословном простору. У случају да туристичка агенција има више пословних
простора одговорно лице одлучује који пословни простор је место вођења евиденције. Податак о огранку/издвојеном месту у ком се води прописана
евиденција уговора и продатих путовања региструје се само у случају да туристичка агенција не обавља делатност туристичке агенције у свом
седишту, a обавља делатност туристичке агенције у више од једног огранка/издвојеног места.

Подаци о руководиоцу у огранку/ издвојеном месту:
Име:

Презиме:

ЈМБГ или

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Евиденцијски
број:

Подаци о стручној спреми: виша:

висока:

Име:

Презиме:

ЈМБГ или

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Евиденцијски
број:

Подаци о стручној спреми: виша:

висока:

Име:

Презиме:

ЈМБГ или

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:

Евиденцијски
број:

Подаци о стручној спреми: виша:

висока:

Контакт подаци у огранку / издвојеном месту:
Телефон 1:
Е - пошта:

Факс:

Телефон 2:

Интернет
адреса:

www.

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја огранака / издвојених места у којима се обавља делатност туристичке агенције, користити потребан број примерака стране 4.
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈАМА ПУТОВАЊА
* НАПОМЕНА:
Туристичка агенција организатор туристичких путовања мора имати прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза, и то уговор о осигурању - полису осигурања и / или
банкарску гаранцију.

ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈИ ПУТОВАЊА ЗА СЛУЧАЈ ИНСОЛВЕНТНОСТИ
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Подаци о осигуравачу:
Пословно
име:
Матични
број:

Подаци о уговарачу осигурања:
Пословно
име:
Матични
број:
Број полисе:
Укупна
максимална
сума
осигурања:
Скаденца

(период важења
уговора о
осигурању):

дан

месец

година

до

дан

месец

година

Подаци о
реосигуравачу
(ако га има):

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Подаци о банци:

Прималац банкарске гаранције:

Пословно
име:

Пословно
име:

Матични
број:

Матични
број:

Датум банкарске
гаранције:

Број банкарске
гаранције:

Укупан
лимит
покрића:
Период
важења:

дан

месец

година

до

дан

месец
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година

дан

месец

година

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈАМА ПУТОВАЊА
* НАПОМЕНА:
Туристичка агенција организатор туристичког путовања мора имати прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза, и то уговор о осигурању - полису осигурања и / или
банкарску гаранцију.

ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈИ ПУТОВАЊА РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Подаци о осигуравачу:
Пословно
име:
Матични
број:

Подаци о уговарачу осигурања:
Пословно
име:
Матични
број:
Број полисе:
Укупна
максимална
сума
осигурања:
Скаденца

(период важења
уговора о
осигурању):

дан

месец

година

до

дан

месец

година

Подаци о
реосигуравачу
(ако га има):

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Подаци о банци:

Прималац банкарске гаранције:

Пословно
име:

Пословно
име:

Матични
број:

Матични
број:

Датум банкарске
гаранције

Број банкарске
гаранције:

Укупан
лимит
покрића:
Период
важења:

дан

месец

година

до

дан

месец
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈАМА ПУТОВАЊА
* НАПОМЕНА:
Туристичка агенција организатор туристичког путовања мора имати прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и ради накнаде
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза, и то уговор о осигурању - полису
осигурања и / или банкарску гаранцију.

ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈИ ПУТОВАЊА ЗА СЛУЧАЈ ИНСОЛВЕНТНОСТИ И РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Подаци о осигуравачу:
Пословно
име:
Матични
број:

Подаци о уговарачу осигурања:
Пословно
име:
Матични
број:
Број полисе:
Укупна
максимална
сума
осигурања:
Скаденца

(период важења
уговора о
осигурању):

дан

месец

година

до

дан

месец

година

Подаци о
реосигуравачу
(ако га има):

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Подаци о банци:

Прималац банкарске гаранције:

Пословно
име:

Пословно
име:

Матични
број:

Матични
број:

Датум банкарске
гаранције:

Број банкарске
гаранције:

Укупан
лимит
покрића:
Период
важења:

дан

месец

година

до

дан

месец
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дан
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

ПОДАЦИ О ДЕПОЗИТУ
* НАПОМЕНА:
Туристичка агенција организатор туристичког путовања мора имати депонована средства код банке, са прописаним износом у зависности од
категорије лиценце (депозит). Средства у прописаном износу обезбеђују се на динарском рачуну организатора путовања у динарској противвредности
по средњем курсу Народне банке Србије; у случају да организатор путовања код пословне банке има више динарских рачуна, средства у прописаном износу
налазе се на једном рачуну.

Подаци о банци:
Пословно
име:
Матични
број:

Број рачуна на ком су
средства депонована:

Висина
депозита:
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

Подаци о општим условима путовања:
Општи услови путовања важе од:

дан

месец

година

* НАПОМЕНА:
Организатор путовања је дужан да утврди опште услове путовања у складу са Законом о туризму.
Општим условима путовања уређују се права и обавезе организатора путовања и права и обавезе путника и нарочито садрже, поред осталих
елемената прописаних законом, податке о гаранцији путовања, односно информације о осигураним случајевима и инструментима обезбеђења,
начину њиховог активирања, као и податке о висини депозита. Подаци о гаранцији путовања, односно информације о осигураним случајевима и
инструментима обезбеђења, као и начину њиховог активирања морају бити посевно истакнути.
Општи услови путовања се јавно објављују на интернет страни Агенције за привредне регисте.
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РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ЛИЦЕНЦЕ И УПИС У РЕГИСТАР ТУРИЗМА

Документација која се прилаже уз захтев за издавање/обнављање лиценце и упис у Регистар туризма:
Извод из регистра у коме је правно лице регистровано, уколико није регистровано у регистру за чије је вођење
надлежна Агенција за привредне регистре;
Одговарајући доказ да субјект, у сваком простору, односно месту пословања у ком непосредно нуди на продају и продаје
туристичка путовања, има запослено најмање једно лице са пуним радним временом, у својству руководиоца;
Доказ из ког се може утврдити да лице чији се упис тражи у својству руководиоца туристичке агенције зна српски језик
и поседује активно знање страног језика - Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР;
Доказ о стручној спреми лица чији се упис тражи у својству руководиоца, односно доказ о стеченом високом образовању
на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на
студијама у трајању од три године;
Доказ из ког се може утврдити да лице чији се упис тражи у својству руководиоца има радно искуство у туристичкој
делатности од минимум три године за рад код организатора туристичког путовања;
Потврда надлежног суда да одговорном лицу није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и
дужности (ова потврда прилаже се за законског заступника правног лица, односно за предузетника, као и за лице чији
се упис тражи у својству руководиоца);
Потврда надлежног привредног суда да се субјект не налази у поступку стечаја, уколико се захтев не односи на
предузетнике;
Потврда надлежног регистра да се субјект не налази у поступку ликвидације, за оне субјекте који нису регистровани у
регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;
Потврда надлежног суда или другог државног органа да субјекту није изречена заштитна мера забране обављања
делатности;
Важеће гаранције путовања услед инсолвентности и ради накнаде штете, са прописаним лимитом покрића, у зависности
од категорије лиценце (полиса осигурања и/или банкарска гаранција);
Доказ о испуњености прописаних услова у погледу чланства за примаоца банкарске гаранције (изјаве најмање 15
чланова организатора путовања о чланству у удружењу/асоцијацији која је прималац банкарске гаранције, оверене
од стране одговорних лица организатора путовања чланова тог удружења/асоцијације);
Потврда банке о депозиту (која није старија од пет дана од дана подношења захтева);
Оверена изјава одговорног лица о висини промета, односно планираној висини промета, са исказаним најмањим
износом лимита покрића у зависности од категорије лиценце ( која није старија од пет радних дана од дана подношења
захтева);
Општи услови путовања у штампаној форми;
Писана изјава законског заступника носиоца лиценце, да носилац лиценце у моменту подношења захтева испуњава
услове за лиценцу организатора путовања (приликом обнављања лиценце);
Доказ о уплати накнаде;
Друго: _________________________________________________________________________________________________
* НАПОМЕНА:
Обавезно означити достављену документацију. Уколико субјект обавља делатност туристичких агенција у огранцима, а у регистру у коме је тај
субјект регистрован као правно лице није предвиђена регистрација огранка или уколико је субјект уписан у регистру за чије вођење није надлежна
Агенција за привредне регистре, потребно је доставити и документацију о образовању тих огранака, заједно са документацијом описаном у тачки два,
три, четири, пет и шест за руководиоце у тим огранцима.
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