(„Службени гласник РС”, број 81/2019, од 15.11.2019)

На основу члана 44. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник РС”, бр. 99/11, 83/14 и 31/19),
Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра
туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију

Члан 1.
У Правилнику о садржини Регистра туризма и документацији потребној за
регистрацију и евиденцију („Службени гласник РС”, бр. 55/12 и 4/16), у члану 2. тачка 19)
речи: „и услуге изнајмљивања возила са услугама возача (limo service)” бришу се.
Члан 2.
У члану 3. после става 2. додаје се став 3, који гласи:
„У Регистар се региструју и евидентирају и све промене и брисање података
садржаних у Регистру.”
Члан 3.
Чланови 4. и 4а мењају се и гласе:
„Подаци о организатору путовања
Члан 4.
У Регистар се, поред података из члана 3. овог правилника, региструју и подаци који
се односе на издавање лиценце и брисање организатора путовања из Регистра.
Подаци који се односе на издавање лиценце су подаци о:
1) руководиоцу, његовој стручној спреми и страном језику за који има активно знање;
2) прописаним гаранцијама путовања за случај инсолвентности и ради накнаде
штете, са потребним подацима, и то:

(1) уговор о осигурању (матични број и пословно име осигуравача или уговарача
осигурања, број и датум закључења уговора, скаденца, подаци о реосигурању уколико
постоји, износ укупног лимита покрића, који не може бити мањи од прописаног лимита у
зависности од категорије лиценце, време трајања полисе) или
(2) банкарска гаранција (матични број и пословно име банке, број и датум банкарске
гаранције, износ укупног лимита покрића, који не може бити мањи од прописаног лимита
у зависности од категорије лиценце, време трајања);
3) пословном имену и матичном броју банке код које субјект има динарски рачун, на
коме се налази депозит;
4) прописаној висини депозита;
5) броју лиценце;
6) категорији лиценце;
7) општим условима путовања;
8) адреси огранка, односно издвојеног места у којем се, на основу одлуке одговорног
лица води прописана евиденција.
Подаци који се односе на брисање организатора путовања из Регистра су подаци о:
1) датуму брисања;
2) основу брисања.
Као доказ о испуњености услова из става 2. тачка 1) овог члана подноси се потврда
школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од
180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног
језика сваке школске године са доказом о положеним испитима; диплома о завршеној
средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном
језику; уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца,
односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца.
Подаци о посреднику
Члан 4а.
У Регистар се, поред података из члана 3. овог правилника, региструју и подаци који
се односе на брисање посредника из Регистра.
Поред података из става 1. овог члана у Регистар се региструју и подаци о
руководиоцу, његовој стручној спреми и страном језику за који има активно знање.”

Члан 4.
У чл. 7б и 7в тачка 1) после речи: „лиценце” додају се речи: „и врста категорије
лиценце”.
Члан 5.
У члану 15. тачка 4) после речи: „до 30” додаје се реч: „индивидуалних”.
Члан 6.
У члану 17. тач. 3) и 3а) мењају се и гласе:
„3) смештајне капацитете (до 30 индивидуалних лежајева);
3а) смештајне капацитете у смештајном објекту на отвореном и то број камп парцела
(до 20 камп парцела, за највише 30 корисника услуга);”.
Члан 7.
Назив члана 31. мења се и гласи:
„Подаци о привредним субјектима који пружају услуге изнајмљивања возила (rent-acar)”.
Члан 8.
У члану 31. став 1. мења се и гласи:
„У Регистар се, поред података о привредним субјектима који пружају услуге
изнајмљивања возила (rent-a-car) из члана 3. овог правилника, евидентирају и подаци
који се односе на:
1) врсту услуге;
2) број возила за сваку услугу;
3) врсту, годину производње, датум прве регистрације и регистарске ознаке возила.”
Члан 9.
У члану 32. тачка 1) мења се и гласи:
„1) одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним
радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком
правно лице, односно предузетник који је носилац лиценце обавља делатност туристичке
агенције;”.
После тачке 2) додаје се нова тачка 2а), која гласи:
„2а) доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР –
потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских

студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно
полагање страног језика сваке школске године са доказом о положеним испитима;
диплома о завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења
одржава на страном језику; уверење о положеном испиту за туристичког водича или
туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца.”
Члан 10.
После члана 32. додаје се члан 32а, који гласи:
„Члан 32а
Уз пријаву за регистрацију података о руководиоцу туристичке агенције посредника у
продаји туристичких путовања прилаже се:
1) одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним
радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком
правно лице, односно предузетник обавља делатност туристичке агенције;
2) оверена копија или оверени препис дипломе – потврде надлежне школске
установе код које је то лице стекло средње образовање у четворогодишњем трајању
туристичког, економског или другог друштвеног смера;
3) доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР –
потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских
студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно
полагање страног језика сваке школске године са доказом о положеним испитима;
диплома о завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења
одржава на страном језику или уверење о положеном испиту за туристичког водича,
односно лиценца туристичког водича;
4) доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно
искуство у туристичкој делатности од најмање једне године за рад код посредника у
продаји туристичких путовања – оверена копија или оверени препис радне књижице,
потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена
изјава лица које се уписује као руководилац;
5) потврда надлежног суда да лицу које се уписује као руководилац није изречена
мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности.”
Члан 11.
После члана 34. додају се чл. 34а и 34б, који гласe:
„Члан 34а
Уз пријаву за регистрацију података о депозиту туристичка агенција организатор
туристичког путовања прилаже потврду банке о депозиту која није старија од пет дана од

дана подношења захтева и која садржи податак о износу динарских средства на рачуну и
њиховој противвредности изражену у еврима, обрачунату по средњем курсу Народне
банке Србије на дан издавања потврде.
Уз пријаву из става 1. овог члана туристичка агенција организатор туристичког
путовања прилаже податак о пословном имену и матичном броју банке код које има
динарски рачун, на коме се налази депозит.
Члан 34б
Уз пријаву за регистрацију података из чл. 34. и 34а овог правилника туристичка
агенција организатор туристичког путовања прилаже збирни податак о броју путника из
прописане евиденције продатих туристичких путовања у претходних 12 месеци,
рачунајући од дана подношења захтева за издавање лиценце, који оверава одговорно
лице организатора путовања.”
Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2020. године.
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