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 8600000652371 

 
Регистар туризма 

БТ 2745/2022 

Дана, 10.10.2022. године 

Београд 

 

Регистратор Регистра туризма који води Агенција за привредне регистре, на 

основу члана 55. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019) и 

члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о 

регистрационој пријави промене података o туристичкој агенцији TRAVELLAND DOO, 

BEOGRAD (STARI GRAD), матични/регистарски број 17137549, коју је 

поднео/поднела: 

 
Име и презиме: Милош Јововић   

 

доноси: 

 

РЕШЕЊЕ  

УСВАЈА се регистрациона пријава, па се региструје промена података о 

туристичкој агенцији: 

TRAVELLAND DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) 

са матичним бројем 17137549 

број лиценце: ОТП 123/2021 

категорија лиценце A 

и то следећих промена:   

Промена података о гаранцијама путовања: 

Брише се: 

           Полиса осигурања 
           Врста полисе осигурања: За случај инсолвентности и ради накнаде штете 

           Осигуравач: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV 

OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

           Матични број: 07082428 

           Број полисе: 470000049514 

           Скаденца: 01.10.2021 - 01.10.2022 

           Укупна максимална сума осигурања: 400.000,00  EUR  

Уписује се: 

           Полиса осигурања 
           Врста полисе осигурања: За случај инсолвентности и ради накнаде штете 
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           Осигуравач: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE TRIGLAV 

OSIGURANJE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) 

           Матични број: 07082428 
           Број полисе: 470000054027 

           Скаденца: 01.10.2022 - 01.10.2023 

           Укупна максимална сума осигурања: 250.000,00  EUR   

 
 

Промена података о општим условима путовања: 

Брише се: 

           Општи услови путовања се примењују од: 10.05.2022. године. 

Уписује се: 

           Општи услови путовања се примењују од: 01.10.2022. године. 
 
 

 

Образложење  

 

     Поступајући у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације 

у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 

31/2019, 105/2021), подношењем регистрационе пријаве промене података број БТ 

2745/2022, дана 06.10.2022. године уз позивање на број решења БТ 2680/2022 од 

06.10.2022. године и отклањањем свих утврђених недостатака, подносилац је стекао 

право на плаћање умањеног износа накнаде, засновано подношењем пријаве која је 

решењем Регистратора БТ 2680/2022 од 06.10.2022. године одбачена, јер је утврђено да 

нису испуњени услови из члана 14. став 1. истог Закона.  

  Провeравајући испуњеност услова за регистрацију, прописаних одредбом члана 14. 

Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник 

РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), а у вези са чланом 55. став 3. Закона о 
туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019), Регистратор је утврдио да су испуњени 

услови за регистрацију, па је одлучио као у  дипозитиву решења, у складу са одредбом 

члана 16. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре. 

 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама 
за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 

(„Службени гласник РС“, бр. 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/19, 

15/20, 91/20, 11/21, 66/21, 129/21). 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:   
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Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 

дана од дана објављивања одлуке на интернет страни 

Агенције за привредне регистре, министру надлежном за 
послове туризма, а преко Агенције за привредне 

регистре. Административна такса за жалбу у износу од 

490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 

динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се 

може изјавити и усмено на записник у Агенцији за 

привредне регистре. 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТОР 

__________________ 

Миладин Маглов 

 


