
На  основу  расписаног  јавног  конкурса  Министарства  трговине,  туризма  и
телекомуникација за доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021.
години подносим:

ЗАХТЕВ
за коришћење дотација

за пројекте промоције туристичких производа и туристичких простора Србије и
подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде, пројекте

унапређења и реализације статистичких истраживања и методологије сателитских
рачуна, као и пројекте едукације и тренинга у туризму

1. Основни подаци о подносиоцу захтева

1.1.Назив подносиоца:  

_________________________________________________________________________

1.2.Адреса подносиоца

Улица: _________________________________________________

Место: _________________________________________________

Пош.број:  ______________________________________________

1.3.Матични број: ________________________________________

1.4.ПИБ: ________________________________________________

1.5.Шифра делатности:  ___________________________________

1.6.Правно организациони облик:  

________________________________________________________

1.7. Број и датум издавања Решења о упису у  регистар надлежног органа
__________________________________________________________________________

1.8. Подаци о пословодству:

Овлашћено лице : 

__________________________________________________________________________
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Списак осталих овлашћених лица: 

__________________________________________________________________________

1.9 Број текућег рачуна: 

__________________________________________________________________________

1.10. Име и подаци контакт особе:

Име и презиме:  

__________________________________________________________________________

Функција: 

__________________________________________________________________________

Телефон, факс, е-пошта: 

__________________________________________________________________________

2. Основни подаци о пројекту:

2.1. Назив пројекта: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.2. Област у којој се пројекат реализује:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.3. Територија на којој се пројекат реализује:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.4. Време и дужина трајања пројекта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.5. Циљ, врста и обим активности у току реализације програма (описати, по потреби 
проширити потребан простор за опис): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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2.6. Укупан број лица потребан за реализацију програма 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. План финансирања:

3.1. Укупна вредност пројекта: 
___________________________________________________________________________

3.2. Износ тражених подстицајних средстава ( максимално 50% од укупне вредности 
пројекта) : 
___________________________________________________________________________

3.3. Остали извори финансирања (навести све): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.4. Изјава о претходно добијеним средствима од министарства: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  Буџет  пројекта  (табеларни  приказ,  доставити  у  прилогу  захтева):  Буџет
пројекта је превод пројектних активности у одговарајуће новчане износе који морају
бити исказани у динарима.Трошкови исказани у буџету пројекта морају се заснивати
на стварним ценама и стандардним тарифама. За трошкове које није могуће прецизно
утврдити, потребно је дати процену и у наративном буџету објаснити на који начин су
ти трошкови процењени.
 
У случају одобреања дотације, буџет ће бити  саставни део уговора.

И З Ј А В А

Овим изјављујем да под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
гарантујем за тачност података у овом захтеву. Потписивањем овог захтева тврдим да
су сви наведени подаци тачни  и потпуни.

Место и датум                                                М.П.                  Потпис подносиоца захтева

__________________         _______________________
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