
ДОДАТАК 02 - ТУРИЗАМ
ПОДАЦИ О РУКОВОДИОЦУ

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ПОСРЕДНИКА

 ПОДАЦИ О ОГРАНКУ / ИЗДВОЈЕНОМ МЕСТУ У КОМ СЕ ВРШИ ПРОМЕНА РУКОВОДИОЦА

Назив:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица: Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Шифра: Назив делатности:

Претежна делатност:

У седишту: У огранку / издвојеном месту:

Уписује се: Брише  се:

Подаци о стручној спреми: виша: висока:средња:

Приложена документација:

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 средњем
образовању у четворогодишњем трајању туристичког, економског или другог друштвеног смера;

Доказ из ког се може утврдити да лице чији се упис тражи у својству руководиоца има радно искуство у туристичкој
делатности од најмање једне године за рад код посредника у продаји туристичких путовања;

Оставка руководиоца;

Доказ о уплати накнаде; 

Друго: _________________________________________________________________________________________________

Доказ да је лице које се уписује као руководилац запослено са пуним радним временом у својству руководиоца у
простору, односно месту пословања у ком правно лице, односно предузетник које је носилац лиценце обавља делатност
туристичке агенције;

* НАПОМЕНА:
Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. Уколико се промена односи на промену адресе на
којој ће руководилац који је већ у том својству регистрован у Регистру туризма обављати послове руководиоца, за тражену промену подноси се само
доказ да је то лице запослено са пуним радним временом на адреси на којој се региструје у својству руководиоца, односно доказ о промени места рада
запосленог уз доказ о уплати накнаде.

* НАПОМЕНА:
Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. Уколико се промена односи на промену адресе на
којој ће руководилац који је већ у том својству регистрован у Регистру туризма обављати послове руководиоца, за тражену промену подноси се само
доказ да је то лице запослено са пуним радним временом на адреси на којој се региструје у својству руководиоца, односно доказ о промени места рада
запосленог уз доказ о уплати накнаде.

Презиме:Име:

ЈМБГ или
Евиденцијски
број:

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:


	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Text44: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text45: 
	Text48: 
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text57: 
	Text60: 
	Text63: 
	Text61: 
	Text62: 
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box69: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Text75: 


