
 ПОДАЦИ О ОГРАНКУ / ИЗДВОЈЕНОМ МЕСТУ

Назив:

У седишту: У огранку / издвојеном месту:

Уписује се: Брише  се:

ДОДАТАК 02 - ТУРИЗАМ
ПОДАЦИ О РУКОВОДИОЦУ

ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОРА

Приложена документација:

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;

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 руководиоце има радно искуство у туристичкој
делатности од минимум три године за рад код организатора туристичког путовања;

Потврда надлежног суда да лицу које се уписује као руководилац није изречена мера безбедности забране вршења
делатности, позива и дужности;

Оставка руководиоца;

Доказ о уплати накнаде;

Друго: _________________________________________________________________________________________________

* 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.

Шифра: Назив делатности:

Претежна делатност:

Адреса:

Општина:

Место:

Улица: Број и слово:
Спрат и број
стана:

Број и назив
поште:

Подаци о стручној спреми: виша: висока:

Презиме:Име:

ЈМБГ или
Евиденцијски
број:

Број пасоша странца
или личне карте странца:
Држава издавања:
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