Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
СЕКТОР ТУРИСТИЧКE ИНСПЕКЦИЈE

ОДУЗЕТЕ ЛИЦЕНЦЕ ТУРИСТИЧКИМ АГЕНЦИЈАМА

На основу поднетих иницијатива Сектора туристичке инспекције одузете су лиценце
следећим туристичким агенцијама:
У 2017. години:
1.Привредно друштво
GO TRAVEL DOO – Нови Сад
Лиценца ОТП 17/2013
Туристичка агенција „GO TRAVEL“ не испуњава прописане услове на основу којих
је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану гаранцију
путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале неиспуњењем,
делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза.
2. Привредно друштво
DELFIN TRAVEL 011 DOO - Београд
Лиценца ОТП 92/2016
Туристичка агенција „DELFIN TRAVEL 011“ путницима није извршила повраћај
новца у прописаном року од 15 дана за отказано путовање.
3. Привредно друштво
TA NATAL TRAVEL DOO - Београд
ОТП 53/2015
Туристичка агенција „NATAL TRAVEL“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.

4. Привредно друштво
MARIĆ INTERNATIONAL 77 – Лазаревац
ОТП 28/2015
Туристичка агенција „MARIĆ INTERNATIONAL 77“ не испуњава прописане услове
на основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику
настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
5. Привредно друштво
KARAVAN TOURS NG DOO – Лазаревац
ОТП 75/2014
Туристичка агенција „KARAVAN TOURS NG“ не испуњава прописане услове на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику
настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
6. Привредно друштво
PRESTIGE BG TRAVEL DOO – Београд
ОТП 26/2014
Туристичка агенција „PRESTIGE BG TRAVEL“ не испуњава прописане услове на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику
настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
7. Привредно друштво
AVIOTEAM DOO – Београд
ОТП 51/2011
Туристичка агенција „AVIOTEAM DOO“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
8. Привредно друштво
BIZ GROUP - TRAVEL & BUSINESS SERVICES DOO – Београд
ОТП 22/2015
Туристичка агенција „BIZ GROUP - TRAVEL & BUSINESS SERVICES“ не
испуњава прописане услове на основу којих је издата лиценца за организовање

путовања јер није обезбедила прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности
и за накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
9. Привредно друштво
UNICO TRAVEL DOO – Београд
ОТП 36/2015
Туристичка агенција „UNICO TRAVEL“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
10. Привредно друштво
GLOBUS TRAVEL PLUS DOO – Београд
ОТП 17/2017
Туристичка агенција „GLOBUS TRAVEL PLUS“ је организовала путовања а није за
реализацију путовања обезбедила смештај и превоз и није за свако продато туристичко
путовање обезбедила прописану гаранцију путовања.
11. Привредно друштво
EUROHOLIDAY TRAVEL & SERVICE DOO - Рашка
ОТП 93/2016
Туристичка агенција „EUROHOLIDAY TRAVEL & SERVICE“ је организовала
путовања а није за реализацију путовања обезбедила смештај и превоз.
12. Привредно друштво
BLUE TRAVEL PLUS DOO - Смедерево
ОТП 18/2017
Туристичка агенција „BLUE TRAVEL PLUS“ је организовала путовања а није за
реализацију путовања обезбедила смештај и превоз.
13. Привредно друштво
SUBO TRAVEL DOO BEOGRAD
ОТП 103/2016
Туристичка агенција „SUBO TRAVEL“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.

14. Привредно друштво
PARTY TRAVEL DOO BEOGRAD
ОТП 57/2016
Туристичка агенција „PARTY TRAVEL“ путницима није извршила повраћај новца у
прописаном року од 15 дана за отказано путовање.

У 2016. години:
1.Привредно друштво
ODISEJ INN DOO – Смедерево
Лиценца OTП 251/2010
Туристичка агенција „ODISEJ INN“ не испуњава прописане услове на основу којих
је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану гаранцију
путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале неиспуњењем,
делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза.
2. Привредно друштво
„TOP HOLIDAY“ доо – Бачка Топола
Лиценца OTП 83/2013
Туристичка агенција „TOP HOLIDAY“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
3. Привредно друштво
„АЕРОМАР“ - Београд
Лиценца ОТП 33/2014
Туристичка агенција „АЕРОМАР“ не испуњава прописане услове на основу којих је
издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану гаранцију
путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале неиспуњењем,
делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза.
4. Привредно друштво
„iDMC INTERNATIONAL“ доо – Београд
Лиценца ОТП 52/2015
Туристичка агенција „iDMC INTERNATIONAL“ не испуњава прописане услове на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописану гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику
настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
5. Привредно друштво
„JET SET TRAVEL“ доо – Београд
Лиценца ОТП 10/2015
Туристичка агенција „JET SET TRAVEL“ нудила је и продавала туристичка
путовања, а да није обезбедила смештај за путнике за све време трајања путовања.

6.Драган Шајић ПР Туристичка агенција LIGURIA TRAVEL Београд
Лиценца OTП 74/2016
Туристичка агенција „LIGURIA TRAVEL“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
7. Привредно друштво
„TOWERS TRAVEL“ доо - Краљево
Лиценца ОТП 78/2016
Туристичка агенција „TOWERS TRAVEL“ не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и за накнаду штете путнику настале
неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.

У 2015. години:
1. Привредно друштво
„UNICO“ доо – Београд
Лиценца број ОТП 92/2010
Туристичка агенција „UNICO“ путницима није извршила повраћај новца у
прописаном року од 15 дана за отказано путовање.
2. Привредно друштво
„АУТОПРЕВОЗ ТУРИСТ“ доо – Чачак
Лиценца број ОТП 411/2010
Туристичка агенција „АУТОПРЕВОЗ ТУРИСТ“ не испуњава прописане услове на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
3. Привредно друштво
“BETA TRAVEL PLUS” доо – Београд
Лиценца број ОТП 10/2014
Туристичка агенција “BETA TRAVEL PLUS” не испуњава прописане услове на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
4. Привредно друштво
“TOMAS COMPANY”доо – Београд
Лиценца број ОТП 247/2010
Туристичка агенција
“TOMAS COMPANY” није извршила повраћај новца
путницима у прописаном року од 15 дана за отказана путовања.
5. Привредно друштво
„EVERYBODY LOVES EVENTS“ доо – Београд
Лиценца број ОТП 50/2014
Туристичка агенција „EVERYBODY LOVES EVENTS“ не испуњава прописане
услове на основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није
обезбедила прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију
путовања за накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем
или неуредним испуњењем уговорних обавеза.

6. САША СТАМЕНКОВИЋ ПР ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА СВАРОГ Д ВРАЊЕ
Лиценца број ОТП 84/2013
Туристичка агенција „СВАРОГ Д“ је нудила и продавала програме путовања без
уговора са трећим лицима којима је поверила извршење услуга из тог програма
путовања.
7. Привредно друштво
“EL GRECO TRAVEL CLUB” доо – Нови Сад
Лиценца број ОТП 42/2012
Туристичка агенција “EL GRECO TRAVEL CLUB” не испуњава прописане услове
на основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза. Такође, наведена туристичка агенција је
отказала уговорена путовања, а путницима није вратила новац у прописаном року од
15 дана за отказано путовање.
8. Привредно друштво
“AURORA TRAVEL” доо – Нови Сад
Лиценца број ОТП 320/2010
Туристичка агенција “AURORA TRAVEL” нудила је и продавала туристичка
путовања без закључених уговора са трећим лицима за услуге обухваћене програмом
путовања.
9. Привредно друштво
“TRAVEL EXPERT” доо – Београд
Лиценца број ОТП 36/2014
Туристичка агенција “TRAVEL EXPERT” путницима није извршила повраћај новца
за отказано путовање у прописаном року од 15 дана.
10. Привредно друштво
„СВЕТ ТУРИЗМА“ доо – Београд
Лиценца број ОТП 22/2014
Туристичка агенција „СВЕТ ТУРИЗМА“ путницима није извршила повраћај новца
за отказано путовање у прописаном року од 15 дана.
11. „BYZANTINE TRAVEL“ DOO – Београд
Лиценца број ОТП 16/2012
Туристичка агенција „BYZANTINE TARAVEL“ није обезбедила повратак путника
и није извршила повраћај средстава за отказано путовање у прописаном року од 15
дана.

У 2014. години:
1. Привредно друштво
„MAGIC TOURS & TRAVEL” доо - Београд
Лиценца број ОТП 21/2011
Туристичка агенција „ MAGIC TOURS & TRAVEL” путницима није извршила
повраћај новца у прописаном року од 15 дана за отказано путовање.
2. Привредно друштво
„SHERRY TRAVEL” доо – Нови Сад
Лиценца број ОТП 73/2013
Туристичка агенција „ SHERRY TRAVEL” не испуњава прописане услове на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.

У 2013. години:
1. Привредно друштво
„БОГДАНОВИЋ-ГОЛУБАЦ” д.о.о. – Ариље
Лиценца број ОТП 61/2011
Туристичка агенција „БОГДАНОВИЋ-ГОЛУБАЦ” не испуњава прописане услове
на основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
2. Привредно друштво
„ALFA TOURS” д.о.о. – Врање
Лиценца број ОТП 205/2010
Туристичка агенција „ALFA TOURS” не испуњава прописане услове на основу којих
је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане гаранције
путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем
уговорних обавеза.
3. Привредно друштво
„SPORT TOURS” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 42/2011
Туристичка агенција „SPORT TOURS” не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.
4. Привредно друштво
„AEQUITAS PRO TRAVEL” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 558/2010
Туристичка агенција „AEQUITAS PRO TRAVEL” не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
5. Привредно друштво
„MIHAEL TRAVEL” д.о.о. – Београд, Земун-Батајница
Лиценца број ОТП 4/2011

Туристичка агенција „MIHAEL TRAVEL” не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.
6. Привредно друштво
„DIONISIU TOURS” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 420/2010
Туристичка агенција „DIONISIU TOURS” не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.
7. Привредно друштво
„BEST REISEN” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 358/2010
Туристичка агенција „BEST REISEN” не испуњава прописане услове, на основу којих
је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане гаранције
путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем
уговорних обавеза.
8. Привредно друштво
„TOUR CLUB” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 577/2010
Туристичка агенција „TOUR CLUB” не испуњава прописане услове, на основу којих
је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане гаранције
путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем
уговорних обавеза.
9. Привредно друштво
„A+TRAVEL&TRI S.A.” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 44/2011
Туристичка агенција „A+TRAVEL&TRI S.A.” не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.

10. Привредно друштво
„EAST WEST TOURS” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 568/2010
Туристичка агенција „EAST WEST TOURS” не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
11. Привредно друштво
„RADIUS NAUTICA” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 239/2010
Туристичка агенција „RADIUS NAUTICA” не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.
12. Привредно друштво
„ANTISTRESTUR” д.о.о. – Београд
Лиценца број ОТП 56/2010
Туристичка агенција „ANTISTRESTUR” не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.
13. Привредно друштво
„SUNNY DAYS TRAVEL” д.о.о. – Панчево
Лиценца број ОТП 40/2011
Туристичка агенција „SUNNY DAYS TRAVEL” не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
14. Привредно друштво
„REGIA SOLIS OGRANAK KRAGUJEVAC” – Крагујевац
Лиценца број ОТП 31/2012
Туристичка агенција „REGIA SOLIS OGRANAK KRAGUJEVAC” не испуњава
прописане услове, на основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер

није обезбедила прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и
гаранцију путовања за накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним
испуњењем или неуредним испуњењем уговорних обавеза.
15. Туристичка агенција
„JUST GO” Владимир Ђумић, пр. – Београд
Лиценца број ОТП 60/2011
Туристичка агенција „JUST GO” не испуњава прописане услове, на основу којих је
издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане гаранције
путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем
уговорних обавеза.
16. Туристичка агенција
„ KLIO PUTOVANJA” д.о.о, – Београд
Лиценца број ОТП 78/2011
Туристичка агенција „ KLIO PUTOVANJA” не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер нема запослено најмање
једно лице у својству руководиоца са прописаном стручном спремом и радним
искуством у туристичкој делатности, јер је продавао програме путовања без уговора
са трећим лицима којима је поверио извршење услуга из тог програма путовања, није
извршио повраћај новца у прописаном року од 15 дана, није обезбедио смештај
путника за све време трајања путовања и није обезбедио повратак путника.

У 2012. години:
1. Агенција за туризам и некретнине
„HERA TEAM“ Драган Дамјановић, пр. – Лесковац
Лиценца број ОТП 52/2011
Туристичка агенција „HERA TEAM“ је отказала туристичко путовање у Дубаи, за две
особе у периоду од 30.12.2011. године до 07.01.2012. године које је плаћено 1.728,00
еура, а у законском року од 15 дана путницима није извршила повраћај уплаћених
средстава.
2. Привредно друштво
„Prestige SB travel“ д.о.о. – Нови Сад
Лиценца број ОТП 360/2010
Туристичка агенција „Prestige SB travel“ из Новог Сада организовала је туристичка
путовања за Турску под називом: ''Дочек Нове 2012 године-Истанбул 7 дана/4 ноћиаутобусом (у термину од 29.12.11-04.01.12)'' и ''Дочек Нове 2012 године-Истанбул 6
дана/3 ноћи-аутобусом (у термину од 29.12.11-03.01.12)''.
Агенције за туризам и некретнине „Hera team“ из Лесковца је вршила продају
наведених аранжмана, као посредник туристичке агенције „Prestige SB travel“.
Туристичка агенција „Hera team“ као субагент, уплатила је туристичкој агенцији
„Prestige SB travel“ део средстава за продате аранжмане у износу од 5.870,33 ЕУР
(динарска противвредност), док је укупно потраживање на основу свих продатих
аранжмана организатора путовања било 6.879,92 ЕУР, плус 2.000,00 ЕУР за дочек
Нове године, који је наплаћен од стране туристичке агенције „Hera team“ а није
уплаћен организатору путовања.
Организатор путовања туристичка агенција „Prestige SB travel“ је примљених
средстава извршила плаћања за услуге смештаја ино партнерима, као и домаћим
фирмама за услуге превоза за продата туристичка путовања, али због дуга посредника
није 21 путника одвела на резрвисано и уплаћено путовање, нити им је у законском
року извршила повраћај уплаћених средстава.
Туристичка агенција „Prestige SB travel“ продала је програм путовања за Турску, а
путницима којима је отказала путовање у законском року од 15 дана није извршила
повраћај уплаћених средстава.
3. Угоститељска радња и туристичке услуге
„АЊА ТУРС“ – Златибор
Лиценца број ОТП 611/2010
Туристичка агенција „АЊА ТУРС“ не испуњава прописане услове, на основу којих је
издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане гаранције
путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем
уговорних обавеза.

4. Ортачком друштву за туризам
„Pinku Sofija i dr. Benvenuti“, Панчево
Лиценца број ОТП 15/2012
Туристичка агенција „Pinku Sofija i dr. Benvenuti“ не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
5. Привредно друштво
„BYZANTINE TRAVEL“ д.о.о., Београд
Лиценца број ОТП 13/2012
Туристичка агенција „BYZANTINE TRAVEL““ не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања, јер нема запослено најмање
једно лице у својству руководиоца са прописаном стручном спремом и радним
искуством у туристичкој делатности.
6. Привредно друштво
„Kosmopolit Travel Agency“ д.о.о., Нови Сад
Лиценца број ОТП 70/2011
Туристичка агенција „Kosmopolit Travel Agency“ не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
7. Привредно друштво
„Trinity Travel“ д.о.о., Београд
Лиценца број ОТП 5/2011
Туристичка агенција „Trinity Travel“ је организовала путовања у сезони лето 2012.
године на дестинацијама Шарм Ел Шеик и Хургада у Египту. Наведена туристичка
агенција није измирила уговорене обавезе према превознику „Аir Kairo“ и није, у
складу са програмима путовања, обезбедила повратак путника из Египта. Два авиона
ангажовале су друге туристичке агенције које су поред својих путника 20. и 21. августа
2012. године вратиле и 199 (100 + 99) путника туристичке агенције „Trinity Travel“.
Такође и Влада Републике Србије је ангажовала један авион за повратак 144 путника
туристичке агенције „Trinity Travel“ у земљу.
Туристичка агенција „Trinity Travel“ је нудила на продају и продала програм
путовања за Шарм Ел Шеик и Хургаду у Египту а није обезбедила повратак путника у
земљу.

8. Привредно друштво
„NS PLUS TOURS“ д.о.о. - Нови Сад
Лиценца број ОТП 76/2011
Туристичка агенција „NS PLUS TOURS“ је отказала путницима уговорена и уплаћена
туристичка путовања за Грчку, регион Халкидики за термине 02.09.2012. - 12.09.2012.
године, 12.09.2012. - 22.09.2012. године и 22.09.2012. - 02.10.2012. године, као и за
регион Олимпијске ривијере за термине 15.09.2012. - 25.09.2012. године, 17.09.2012. 27.09.2012. године и 20.09.2012. - 30.09.2012. године, а није у складу са Општим
условима путовања путницима вратила уплаћена средства у законском року од 15
дана.
Туристичка агенција „NS PLUS TOURS“ је у периоду од 31.08.2012. године до
11.09.2012. године отказала уговорена и плаћена три аранжмане за регион Халкидики
за 161 путника и четири аранжмана за Олимпијску регију за 108 путника, а путницима
није вратила уплаћена средства у законском року од 15 дана.
9. Привредно друштво
„VLASINA PLUS TOURS” д.о.о. - Врање
Лиценца број ОТП 54/2011
Туристичка агенција „VLASINA PLUS TOURS” не испуњава прописане услове, на
основу којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила
прописане гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за
накнаду штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или
неуредним испуњењем уговорних обавеза.
10. Привредно друштво
„SPORT TRAVEL” д.о.о. – Нови Пазар
Лиценца број ОТП 39/2011
Туристичка агенција „SPORT TRAVEL” не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописане
гаранције путовања за случај инсолвентности, као и гаранцију путовања за накнаду
штете путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним
испуњењем уговорних обавеза.

У 2011. години:
1. Привредно друштво „MAUREN“ д.о.о.
огранак „Клио путовања“, Београд,
Лиценца број ОТП 203/2010
Туристичка агенција „Клио путовања“ организовала је туристичко путовање
„Шпанија (Валенција-Андалузија-Кастиља-Мадрид)“ у периоду од 16.10. до
29.10.2011. године за 38 путника по цени од 825 евра.
Туристичка агенција „Клио путовања“ је нудила на продају и продала наведени
програм путовања за Шпанију, а није обезбедила смештај за све време трајања
уговореног путовања те су путници били приморани да доплате смештај по 25 евра.
2. Привредно друштво „SPORTTURIST“ д.о.о.
огранак „SPORTTURIST“ , Нови Пазар,
Лиценца број ОТП 146/2010
Туристичка агенција „SPORTTURIST“ не испуњава прописане услове, на основу
којих је издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану
гаранцију путовања за случај инсолвентности и гаранцију путовања за накнаду штете
путнику настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем
уговорних обавеза.
3. Привредно друштво
„GENDEX“ д.о.о. , Краљево,
Лиценца број ОТП 583/2010
Туристичка агенција „GENDEX“ не испуњава прописане услове, на основу којих је
издата лиценца за организовање путовања јер није обезбедила прописану гаранцију
путовања за случај инсолвентности и гаранцију путовања за накнаду штете путнику
настале неиспуњењем, делимичним испуњењем или неуредним испуњењем уговорних
обавеза.
4. Привредно друштво
„United Travel International“ доо, Београд,
Лиценца број ОТП 9/2011
Туристичка агенција „United Travel International“ организовала је путовање у Хургаду,
Египат групи од 257 путника који су купили туристички аранжман у трајању од 8 дана
(7 ноћења) у периоду 27.10. до 03.11.2011. године односно туристички аранжман у
трајању од 15 дана (14 ноћења) у периоду 27.10. до 10.11.2011. године, при чему је
путницима смештај ускраћен почев од 01.11.2011. године, због неизмирених
финансијских обавеза према ино-партнеру „Bright Sky Travel“ из Египта.

С обзиром да није уплаћен износ који је уговорен ино-партнеру „Bright Sky Travel“ из
Египта, путници су били принуђени да се дана 03.11.2011. године врате у Србију
авионима које је обезбедила Влада Републике Србије.
Туристичка агенција „United Travel International“ продала је путовање и групи од 105
путника, за туристичко путовање „Хургада“, Египат, почетак аражмана од 03.11.,
10.11., 17.11., 24.11., 01.12. и 08.12.2011. године, које је отказала, а путницима није
извршила повраћај уплаћених средстава.
Туристичка агенција „United Travel International“ је нудила на продају и продала
програм путовања за Хургаду, а није обезбедила смештај за све време трајања
уговореног путовања јер су путници били приморани да напусте хотеле, није
обезбедила повратак путника у земљу и путницима којима је отказала путовање у
законском року од 15 дана није извршила повраћај уплаћених средстава.

У 2010. години:
1. Друштво за производњу туризам и услуге
„МЕДИТЕРАН ТРАВЕЛ“ доо, Крагујевац,
Лиценца ОТП број 525/2010
а) Туристичка агенција је отказала већ започето туристичко путовање ,,Шпанија –
Португалија“ у периоду од 30.04. до 16.05.2010. године по цени аранжмана од 795 евра
по путнику, услед неизмирених финансијских обавеза према ино-партнерима и није
обезбедила смештај и остале услуге предвиђене програмом путовања. У законом
прописаном року путницима није извршен повраћај уплаћених средстава.
б) Туристичка агенција „МЕДИТЕРАН ТРАВЕЛ“ из Крагујевца пет дана пре почетка
путовања обавештава путнике да се за путовање ,,Сицилија“ у период од 29.04. до
08.05.2010. године, по цени од 465 еура, није пријавио минимални број путника, услед
чега отказује путовање. Путницима није извршен повраћај уплаћених средстава у
прописаном року односно у року од 15 дана од дана отказа путовања.
2. Предузеће за промет и услуге
„LA BON“ доо, Београд,
Лиценца ОТП број 524/2010
Туристичка агенција „LA BON“ је организовала дводневну екскурзију за ученике VII
и VIII разреда основне школе „ Јован Цвијић“ из Београда према програму путовања
„Манасија – Ресавска пећина – Ниш – Нишка Бања – Ђавоља Варош – Раваница“ у
периоду од 21.05. до 22.05.2010. године, за групу од 52 ученика и 3 наставника по цени
од 5950,00 динара.
Проблеми око реализације екскурзије за ученике VII и VIII разреда Основне школе
„Јован Цвијић“ започели су дан пред путовање, јер агенција није извршила своје
обавезе према превознику ни према даваоцу услуге смештаја. Школа је била
принуђена да директно плати све трошкове, како би се започета екскурзија до краја
реализовала.
3. Друштво за туризам и услуге
„CONTEVITA“ д.о.о. Београд,
Лиценца ОТП 393/2010
Туристичка агенција „CONTE TRAVEL AGENCY“ организовала је летовање у
Египту, у Таби у трајању од 11 ноћења у периоду од 05.07. до 16.07.2010. године
Аранжман је обухватао смештај у хотелима са 5 звездица са услугом полупансиона и
all inclusive, авионским превозом и трансферима у Египту по цени од 599 до 738 евра,
у зависности од цене смештаја у хотелима. Путници су по слетању на аеродром у Таби
дана 05.07.2010. године у 23,45 часова дочекани од стране ино партнера коме су
морали да доплате смештај у износу 100-200 евра по особи.

Туристичка агенција „CONTE TRAVEL AGENCY“ није извршила финансијске
обавезе према ино партнеру и није обезбедила смештај путницима за све време трајања
путовања.
Туристичка инспекција је поднела кривичну пријаву због кривичног дела преваре
након чега је власник агенције ухапшен.
4. Друштво за промет и услуге
„STELA TRAVEL INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд,
Лиценца ОТП 541/2010
Туристичка агенција „STELA TRAVEL INTERNATIONAL“ продала је туристичка
путовања за Турску за следеће дестинације:
- Кемер, хотел „Mirada Delmare“ 5* у периоду од 23.07. до 03.08.2010. године;
- Алања, хотел „Delphin Botanik“ 5* у периоду од 29.07. до 09.08.2010. године;
- Алања, хотел „Club Hotel Konakli“ 5* у периоду од 23.07. до 03.08.2010. године;
- Кемер, хотел „Aqua Bella“ 4* у периоду од 19.07. до 29.07.2010. године.
Туристичка агенција „STELA TRAVEL INTERNATIONAL“ није имала закључене
уговоре са трећим лицима, односно са даваоцима услуга смештаја, није извршила
финансијске обавезе према ино партнеру и није обезбедила смештај путницима за све
време трајања путовања.
Путници су морали да доплате услугу смештаја како би остали у хотелима.
Туристичка инспекција је поднела кривичну пријаву због кривичног дела преваре
након чега је власник агенције ухапшен.
5. Друштво за туризам, саобраћај и угоститељство
„BALKAN TOURS“ д.о.о. Врање, Дубница
Лиценца ОТП 329/2010
Туристичка агенција „BALKAN TOURS“ нудила је на продају и продавала
туристичко путовање за Грчку „Лептокариа – вила Елвина“ по цени од 300 евра у
периоду од 01.07. до 11.07.2010. године, без уговора с трећим лицима којима је
поверено вршење услуга из програма путовања. Путници су били приморани да
поново плате власнику виле износ од 300 евра како би користили услугу смештаја.
Туристичка агенција „BALKAN TOURS“ није имала закључене уговоре са трећим
лицима, односно са даваоцима услуга смештаја, није извршила финансијске обавезе
према ино партнеру и није обезбедила смештај путницима за све време трајања
путовања.
6. Туристичка агенција „МИС ТУРИСТ“
предузетника Бране Вуковића из Пожеге, ул. Николе Пашића бб
Лиценца ОТП 547/2010

Туристичка агенција „МИС ТУРИСТ“ из Пожеге нудила је на продају и продавала
туристичко путовање „Летовање у Будви“ као посредник а да за то није имала
закључен уговор о субагентури ни уговоре са трећим лицима којима је поверено
вршење услуга из
програма путовања. Такође туристичка агенција није обезбедила путницима смештај
и друге услуге из наведеног програма путовања, а за неизвршене услуге путницима
није у прописаном року извршен повраћај уплаћених средстава у износу од 550 евра.
Туристичка агенција „МИС ТУРИСТ“ није имала закључене уговоре са трећим
лицима о смештају и другим услугама из програма путовања, није обезбедила смештај
путницима за све време трајања путовања и за неизвршене услуге путницима није у
прописаном року извршен повраћај уплаћених средстава.

У 2009. години:
1. Предузеће за туризам и трговину
„ТТ Травел Маршићанин Гордана и други” о.д, Београд
Лиценца категорије А број 217
Наведено преузеће је престало да испуњава прописане услове за лиценцу категорије А
за обављање послова организовања туристичких путовања у земљи јер нема полису
осигурања (Уговор о осигурању престао да важи јер није уплаћен обрачун премије) и
нема запослено стручно лице – руководиоца пословнице са најмање једном годином
радног искуства у предметној делатности.
2. Аутосаобраћајно предузећe “Стрела –Уб”а.д. ,Уб
Лиценца категорије Б број 297.
Аутосаобраћајно предузећe “Стрела –Уб”а.д престало да испуњава прописане услове
за лиценцу категорије Б за обављање послова организовања туристичких путовања у
земљи јер нема запослено лице – руководиоца пословнице са најмање вишом стручном
спремом туристичког, економског и друштвеног смера и нема утврђене опште услове
путовања,
Наведено предузеће престало је са обављањем организовања туристичких путовања од
краја 2007. године и бави се превозом путника.
3. Друштво за туризам, трговину и услуге
„ Еуропутовања“ д.о.о. Београд
Лиценца категорије А број 549
Организатор путовања -Друштво за туризам, трговину и услуге „ Еуропутовања“ д.о.о.
отказао је путовање групи од 137 путника , међу којима су углавном били радници
Електродистрибуције и Петрохемије, на сам дан почетка путовања јер није обезбедио
аутобуски превоз по програму путовања "Халкидики- Калитеа".
4. Друштво за туризам, трговину и услуге
„Гранд ТТ“ д.о.о. Нови Сад
Лиценца категорије А број 345
Туристичка агенција „Гранд ТТ“ организовала је летовање у Шпанији, обилазак
Азурне обале и северне Италије у периоду од 16.07 до 29.07.2008. године по цени од
415 евра по особи. Програм путовања није у потпуности реализован јер се аутобус
често кварио и чак запалио. Због пожара, тим аутобусом није могло да се настави
путовање, па су путници смештени у хостел у околини Марсеја, где је више особа
делило једну туш кабину и један тоалет. У програму путовања је наведено да цена
аранжмана обухвата и обилазак чувене Фабрике Парфема у Грасу, обилазак Нице,
Монте Карла, панорамски обилазак Кана и Филмске палате и Кроазете, Кнежевине
Монако, као и одлазак у велики тржни центар у северној Италији, што није остварено,
а путници су задржани на путовању 24 сата дуже него што је предвиђено програмом
путовања.

5. “Take off putnik“ доо, из Ниша
Лиценца бр. 5 категорије А
Привредно друштво ,, Take off putnik ”доо, престало је да испуњава прописане услове
за лиценцу тако што нема запослено лице са вишом стручном спремом туристичког,
економског или друштвеног смера и најмање једном годином радног искуства и нема
обезбеђене финансијске гаранције за обављање делатности у 2009. години.
6. Привредно друштво „МИС ТОУРС“ доо, из Пожеге
Лиценца бр. 592 категорије А
Наведено привредно друштво је престало да испуњава прописане услове за лиценцу
категорије А за обављање послова организовања туристичких путовања у земљи јер
нема полису осигурања. Полиса осигурања Триглав-Копаоник АДО проглашена
неважећом.
7. Привредно друштво „ИЗЛЕТ“ доо, из Ниша
Лиценца бр. 443 категорије А
Привредно друштво ,, ИЗЛЕТ” доо, престало је да испуњава прописане услове за
лиценцу тако што нема запослено лице са вишом стручном спремом туристичког,
економског или друштвеног смера и најмање једном годином радног искуства у
предметној делатности и нема обезбеђене финансијске гаранције за обављање
делатности у 2009. години.
8. Привредно друштво „МБ БЕСТ ТУРС“ доо, из Београда
Лиценца бр. 610 категорије А
Туристичка агенција „МБ БЕСТ ТУРС“ организовала је матурску екскурзију за
ученике Средње школе „Др Ђорђе Натошевић“ из Инђије која обухвата смештај,
исхрану, превоз, визу и осигурање по програму путовања "Грчка 6 дана аутобусом " у
периоду од 10.04. до 15.04.2009.године за 90 ученика по цени од 250 Евра у динарској
противредности по особи.
На наведену матурску екскурзију није отпутовало 9 ученика са образложењем
организатора путовања да исти нису добили визу и њихова имена и презимена су
прецртана на колективној визи која је тражена за 81 ученика (9 ученика од 90 је већ
имало визу), о чему су обавештени на сам дан путовања.
У ноти Амбасаде Грчке у Београду од 03.08.2009.год. број 5/7639/2009 потврђено је да
је Амбасада Грчке у Београду издала 81 визу и није одбила ни један захтев. Такође
се наводи да су визе издате благовремено и гратис, односно без наплате таксе.
9. Привредно друштво „VIA BALKANIKA TURS“ доо, из Београда
Лиценца бр. 654 категорије А
а) Институт за биолошка истраживања «Синиша Станковић» уплатио је за четири
научне раднице аранжман у ТА ״Via Balkanika turs” по програму путовања „WFSBP –
конгрес психијатрије“ (IX Светски конгрес биолошке психијатрије) од 28.06. до
02.07.2009. године.

До реализације путовања није дошло јер органзатор, ТА „Via Balkanika turs“ није
обезбедила смештај, тако да је отказала путовање.
б) Туристички аранжман „Lido di Jesolo – Venecija – летовање + бијенале“ од 22.07. до
01.08.2009. отказан од стране организатора путовања Та „Via Balkanika turs“ два дана
пред пут, јер органзатор, није предао пасоше на визирање.
в) Код субагента ТА „Via Balkanika turs“ уплаћено је летовање на Крфу (Грчка) у
периоду од 12.08. до 23.08.2009. годинe, организатора ТА „Robinson“ из Београда. ТА
„Via Balkanika turs“ као субагент није дозначила уплату организатору тако да је
путница била приморана да организатору путовања, поново уплати пун износ
путовања како би путовање могла да реализује.
г) Код субагента ТА „Via Balkanika turs“ уплаћен је аранжман за Грчку у Неи Пори,
путницима је ускраћен улазак у плаћени објекат за смештај, јер субагент, није исти
дозначио организатору путовања ТА «Falcon”.
На тај начин ТА „Via Balkanika turs“ свесно послала путнике у објекат за смештај који
није обезбедила.

У 2008. години:

1. “Tamaris international & ТТ company“ доо, из Београда
Лиценца бр. 560 категорије А
Туристичка агенција је путницима нудила и продавала туристичке аражмане за
Италију, Турску, Тунис и др., иако није склопила уговоре за услуге смештаја, превоза
и других услуга везаних за извршење путовања. Путницима су путовања отказивана, а
новац није враћан у прописаном року. Такође, агенција је продавала аранжмане других
организатора путовања у својству субагента, иако са њима није склопила уговоре.
Путници нису могли да реализују таква путовања, јер организатори нису имали
сазнања да су они уплатили аранжмане и били су приморани да се врате са аеродрома.
2. “Marmaras travel“ доо, из Београда
Лиценца бр. 448 категорије А
Туристичка агенција је организовала летовање за 12 путника који су уплатили пуну
цену путовања на различите дестинације у Грчкој. Уплаћени аранжман је
подразумевао и конкретне смештајне објекте. По доласку у дестинацију путницима
није био обезбеђен смештај, те су били приморани да га сами траже и додатно плате
на лицу места. Поред тога, једном броју путника није враћен новац за уплаћене, а
неизвршене услуге, у укупном износу од 1.500 евра.
3. “Rabbit tours“ доо, из Новог Сада
Лиценца бр. 358 категорије А
Туристичка агенција је, у периоду август–октобар 2007. године нудила и продавала
аражмане за путовања у Грчку, а да их потом није реализовала. Путницима су
путовања отказивана и уплаћени новац није враћен. Туристичкој агенцији су инопартнери због дуговања отказали давање услуга смештаја. Поред тога, 6 путника који
су отпутовали у Грчку, иако су исплатили пуну цену путовања, нису били смештени у
уплаћене смештајне објекте, већ су били приморани да сами траже смештај и додатно
га плате на лицу места.
4. “Blue travel“ која послује у оквиру “Нитрон“ кд, из Ниша
Лиценца 446 категорије А
Туристичка агенција је дан пре предвиђеног поласка отказала путницима путовање по
програму путовања ,,Апсолвентска екскурзија - Шпанија бродом“. За отказано
путовање агенција није вратила новац путницима у износу од 6.175 евра.
5. ״Шумадија турист ״д.о.о., из Београда,
Лиценца бр. 361 категорије А

а) Туристичка агенција је продала путовања које је отказала у року мањем од 5 дана,
што значи да се није придржавала својих општих услова путовања за следеће програме
путовања:
- "Барселона- Ница-Кан-Арл-Монте Карло" за период од 25.04. до 03.05.2008. године,
када је групи од 22 путника отказала путовање и о томе их обавестила 22 сата пред
пут;
- "Праг-Братислава-Беч " за период од 16.05. до 23.05.2008. године, када је групи од 16
путника путовање отказала на сам дан путовања 16.05.2008. године - четири сата пред
пут, са образложењем да је водич угануо ногу;
- "Париз-дворци Лоаре" за период 26.04. до 05.05.2008. године, када је групи од 45
путника путовање отказала 3 дана пред пут, са образложењем да агенција није добила
термин за визирање пасоша иако су подносиоци пријаве предали документа за
визирање средином марта.
За ова путовања туристичка агенција није имала склопљене уговоре са хотелијерима,
односно са превозницима, а у трећем случају није ни предала пасоше на визирање.
б) Туристичка агенција није извршила услуге из програма путовања "Крф- Солун –
Метеори – острво Видо" за период 10.05. до 16.05.2008., који је организовала за групу
од 97 пензионера . Уместо у Паралији путници су смештени у Лептокарији, а за једну
(последњу) ноћ на Крфу 97 путника није имало обезбеђен смештај већ су путници
морали ( иако су извршили уплату за целокуни аранжман) да за тај смештај доплате по
30 евра. Такође су, на име карте за ферибот доплатили по 10 евра, а да о томе нису
били обавештени пре почетка путовања.
6. ״Adrija group ״д.о.о., из Прокупља
Лиценца бр. 512 категорије А
״Adrija group ״д.о.о., је преко своје туристичке агенције ״Агора ״организовала
путовања, а да путницима није обезбедила смештај предвиђен следећим програмима
путовања:
- "Истанбул" у периоду од 26.04. до 1.05.2008. године, када је 54 путника било
приморано да на лицу места додатно плате још 20Є како би могли да користе услуге
смештаја у хотелу по предвиђеном програму путовања. Организатор путовања је
дуговао хотелу „Мола“ у Истанбулу на име смештаја износ од 1.080 Є и пратилац групе
је од путника који су већ платили факултативне излете, тражио поново новац за излете
у износу од по 20 Є како би покрио дуг хотелијеру.
- „Париз – 11 дана“ од 24.04. до 4.05.2008. године, када је због дуга организатора од
1.200Є давалац смештаја хотел „Tassilo“ у Нирнбергу условио смештај отплатом дуга
на лицу места. Износ од 500Є је обезбедила туристичка агенција, док је износ од 700
Є платило десет путника, иако су целокупан износ путовања исплатили агенцији пре
почетка путовања.
7. ,,M.A.S. trade& travel”доо, из Београда,
Лиценца бр. 105 категорије А

Предузеће за унутрашњу, спољну трговину и туризам ,,M.A.S. trade& travel”доо,
престало је од 24.08.2007. године да испуњава прописане услове за лиценцу тако што
нема запослено лице са вишом стручном спремом туристичког, економског или
друштвеног смера и најмање једном годином радног искуства, a од почетка 2007.
године се не бави обављањем организовања туристичких путовања већ трговинском
делатношћу.

