
Прилог 1.

ПОТВРДА О УГОВОРЕНОЈ УСЛУЗИ

Корисник субвенције

Пружалац услуге

Врста пружене услуге

Период, односно датум извршене 
услуге 

Појединачна цена 
(у динарима)

Укупна цена 
(у динарима)

Број страних туриста корисника 
услуге 

Списак  страних туриста, корисника 
услуге 
(име и презиме)

Начин плаћања 1. Готовински
 –  готовином
 –  платном картицом 

2. Преко рачуна

Доказ о извршеном 
плаћању (прилог) 1.  Фискални рачуни и оригинал готовинског рачуна или

2.  Извод са рачуна пословне банке 

У _________________
 
Датум: ____________

КОРИСНИК СУБВЕНЦИЈЕ

 ____________________________ 

Напомена. 
*За пружаоце услуга који нису обвезници издавања фискалног рачуна корисник субвенција уз Потврду о уговореној услузи, као доказ
о извршеном плаћању прилаже улазнице, карте и сл.
*У случају готовинског плаћања прилаже се оригинал фискалног исечка.
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