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 8600000603045 

 

Регистар туризма 

БТП 135/2021 

Дана, 30.03.2021. године 

Београд 

 

Регистратор Регистра туризма који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 

80. 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), одлучујући о захтеву за регистрацију туристичке агенције посредника у продаји 

туристичког путовања, MOLPREVOZ PREDUZEĆE ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKA PROMET I 

POSLOVNE USLUGE EKSPORT-IMPORT DOO ADA, матични/регистарски број 08594520 , у 

Регистар туризма, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Мирјана Јосиповић   
 

доноси: 

РЕШЕЊЕ 

Усваја се регистрациона пријава, па се региструје туристичка агенција посредник у продаји 

туристичког путовања 

 

MOLPREVOZ PREDUZEĆE ZA PREVOZ ROBE I PUTNIKA PROMET I POSLOVNE 

USLUGE EKSPORT-IMPORT DOO ADA 

Матични број: 08594520 

 

Седиште: Иве Лоле Рибара бб, АДА, 24430 АДА 

 

Делатност туристичке агенције обавља се у: 

 

Огранку туристичке агенције:  

Назив: MOLPREVOZ DOO ADA - OGRANAK MOL TRAVEL ADA 

Адреса: ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ, АДА, 24430 АДА   

Претежна делатност: 7911  - Делатност путничких агенција  

      Подаци о руководиоцу у огранку:  

            Име и презиме: Мирјана Јосиповић 

            ЈМБГ: 1509971777013 

 

Подаци о заступницима:   

Име и презиме: Роберт Ожвар 

ЈМБГ: 1902962830010 

Име и презиме: Жужана Ожвар 

ЈМБГ: 1802963845041 
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Образложење 

Подносилац регистрационе поднео је дана 29.03.2021. године захтев за регистрацију у 

Регистар туризма туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања број БТП 

135/2021. 

 

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) и чланом 80. Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019), 

Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију туристичке агенције посредника 

у продаји туриситичког путовања, па је одлучио као у  диспозитиву 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. 119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016, 75/2018, 73/2019, 15/2020, 91/2020, 

11/2021). 

  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ 

  

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 480,00 

динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, 

уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се може 

изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне 

регистре. 

 

 

 

 

 

РЕГИСТРАТОР 

__________________ 

Миладин Маглов 

 


