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Опис пројекта

Финансијска  подршка  сектору  туризма  -  субвенционисање
туристичких  агенција  за  довођење  организованих  група  страних
туриста.

Критеријуми и услови

Право  на  доделу  субвенција,  на  основу  реализованог  туристичког  путовања,  могу  да
остваре  туристичке  агенције  организатори  туристичког  путовања,  регистроване  на
територији  Републике  Србије,  које  поседују  прописану  лиценцу.  Подстицање  развоја
домаћег туризма спроводи се  кроз  доделу  средстава подстицаја туристичким агенцијама
организаторима туристичког путовања по реализацији организованог довођења туристичких
група,  од  најмање  15  страних  туриста,  са  боравком  у  категорисаним  угоститељским
објектима  за  смештај,  у  периоду  од  најмање  3  ноћења  са  доручком,  на  територију
Републике  Србије.  Корисник  субвенција  је  у  обавези  да  реализацију  довођења
организованих туристичких група страних туриста спроведе на основу унапред утврђеног
програма путовања, на начин прописан Законом о туризму. Програм путовања ,поред услуга
смештаја  у  категорисаном  угоститељском  објекту  (или  више  објеката),  од  најмање  три
ноћења са доручком и услуге туристичког пратиоца, односно туристичког водича, мора да
садржи  најмање још једну од туристичких услуга (трансфер на територији РС, обилазак
локалитета,  туристичко  разгледање,  организовање  излета,  вожње  бродом,  услуге
туристичких професија, односно ангажовање додатног туристичког водича, аниматора и сл.)
или неке друге услуге које су у функцији обогаћења туристичке понуде (посете музејима,
утакмицама, манифестацијама и сл.). Корисник субвенција је у обавези да за све време
трајања туристичког путовања обезбеди туристичког пратиоца или туристичког водича са
положеним стручним испитом. 

Корисник субвенција туристичко путовање може да продаје:

• непосредно страним туристима,
• преко туристичке агенције из иностранставa која то путовање даље продаје својим 

држављанима, као крајњим корисницима,
• другом субјекту са седиштем у иностранству, који за сопствене потребе (за познате 

кориснике - за своје запослене, чланове удружења или асоцијација, спортисте који 
организовано долазе на припреме и сл.) купује то туристичко путовање.
Износ средстава субвенција, које може да оствари корисник субвенција, по једном страном
туристи, под условима прописаним овом уредбом, износи 10 евра  за остварених 3 до 5
ноћења, односно 15 евра за остварених 6 и више ноћења утврђених програмом путовања.

Корисник  субвенција  доставља  министарству  захтев  са  валидном  документацијом  за
реализовано  туристичко  путовање,  најкасније  у  року  од  60  дана,  од  дана  реализације
туристичког  путовања.  На  основу  уредно  попуњеног  захтева  и  достављене  комплетне
валидне документације врши се рефундација средстава у року од 45 дана. Коначан износ
средстава за рефундацију врши се у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан обрачуна.
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