
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. Туристичка агенција мора да има у сваком простору, односно месту пословања у коме обавља делатност туристичке агенције једно запослено 
лице, са пуним радним временом у својству руководиоца (за означено место обављања делатности туристичке агенције доставити додатак 2
пријаве са подацима о руководиоцу на тој адреси).

ДОДАТАК 01 - ТУРИЗАМ
ПОДАЦИ О МЕСТУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ПОСРЕДНИКА

Шифра: Назив делатности:

Назив:

Претежна делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица:

Подаци о огранку / издвојеном месту:

Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Уписује се: Брише  се:

 * НАПОМЕНА:
Наводе се подаци о огранку / издвојеном месту у коме ће се обављати делатност , односно подаци о огранку у коме престаје обављање
туристичке делатности туристичке агенције .

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја огранака/издвојених места у којима се обавља делатност туристичке агенције користити потребан број примерака додатка 01.
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 прописаном документацијом за руководиоце у тим огранцима.

* НАПОМЕНА:
У зависности од броја огранака/издвојених места у којима се обавља делатност туристичке агенције користити потребан број примерака додатка 01.
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 прописаном документацијом за руководиоце у тим огранцима.
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