
Прилог 4.
ЗАХТЕВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ДЕЛА ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СУБВЕНЦИЈЕ
Пословно име корисника 
субвенције
Матични број и ПИБ Матични број ____________________

ПИБ ________________________
Седиште, односно 
огранак  

Улица и број _________________________________
Место _______________________________________ 
Поштански број и општина _____________________ 

Број и датум издавања 
лиценце
Телефон, факс
Е-маил адреса 
Контакт особа
Број и датум уговора  
закључен са  туристичком 
агенцијом из 
иностранства
ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ИЗ ИНОСТРАНСТВА И ПРОГРАМУ 
ПУТОВАЊА
Пословно име туристичке 
агенције из иностранства
Седиште
Телефон
Е-маил адреса
Контакт особа  
Подаци о Програму 
путовања туристичке 
агенције из иностранства

Место/а боравка _____________
Датум боравка ______________
Укупан број ноћења ____________

Подаци о угоститељском 
објекту:

Пословно име угоститеља/физичког лица ___________
Врста и назив угоститељског објекта _______________
Адреса угоститељског објекта ____________________
Категорија, број и датум издавања решења __________

Подаци о пруженим 
услугама: 

Редни 
број

Врста услуге Субјект/
лице које 
је услугу 
пружило

Укупна 
цена услуге 
(из фактуре)

Укупан број страних 
туриста у организованој 
туристичкој групи
Подаци о страним 
туристима и држави 
која је издала страну 
путну исправу (сложену 
хронолошки према 
евиденцији из књиге 
гостију угоститеља)

Редни 
бр.

Име и презиме Држава која је издала 
страну путну исправу

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.



ДРУГИ ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СУБВЕНЦИЈЕ
Држава из које су 
допутовали  страни 
туристи 
Аеродром на који су 
слетели страни туристи 
и аеродром са којег су 
изашли из Републике 
Србије
Укупна висина 
износа тражене по 
организованом делу 
туристичког путовања 
(изражена у еврима)
Број рачуна корисника 
субвенције, са подацима о 
пословној банци

Број рачуна _______________________________
Назив пословне банке _______________________
Седиште пословне банке ______________________

У _________________

Датум: ____________
КОРИСНИК СУБВЕНЦИЈЕ 

_____________________________

Напомена:
* У случају да је угоститељски објекат разврстан у категорију од стране 
јединице локалне самоуправе (објекти домаће ради-ности или сеоско 
туристичко домаћинство) доставља се и решење о разврставању у 
категорију.
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