____________________________________________
Назив привредног субјекта
(фирма/пословно име)
____________________________________________
Јединствени идентификациони број (ЈИБ)

____________________________________________
Сједиште привредног субјекта
(адреса сједишта, улица и број и мјесто град/општина),
____________________________________________
(контакт телефон, маил)

На основу члана 6. став 1. Уредбе о поступку додјеле средстава угоститељима који
пружају услугу смјештаја, туристичким агенцијама и извођачима умјетности за санирање
финансијског губитка због посљедица пандемије вируса корона ("Службени гласник
Републике Српске", број: 29/21) у даљем тексту: "Уредба", достављамо
МИНИСТАРСТВУ ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
Трг Републике Српске 1.
78000 БАЊА ЛУКА
Захтјев за додјелу средстава за санирање финансијског губитка угоститељима који
пружају услугу смјештаја и туристичким агенцијама
због посљедица пандемије вируса корона
Основни подаци

- 55.10 Хотели и сличан смјештај,
- 55.20 Одмаралишта и остали смјештај за
краћи одмор,
- 55.90 Остали смјештај,
1.

Шифра претежне дјелатности
привредног субјекта

- 79.11 Дјелатност путничких агенција,
- 79.12 Дјелатност тур-оператора

Напомена: Заокружити шифру претежне
дјелатности
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Подаци о запосленим радницима на пуно радно вријеме код привредног субјекта
Број запослених радника на дан
2.
29.02.2020.године
Број запослених радника на дан
3.
30.11.2020. године
Напомена: Уколико је привредни субјект смањио број радника за више од 15%, када се
упореди број радника на дан 30. новембар 2020. године са даном 29. фебруар 2020. године из
разлога: истека уговора о раду на одређено вријеме, остваривања права на пензију радника, те
отказа уговора о раду од стране радника, потребно је о наведеним чињеницама доставити
одговарајући доказ у циљу утврђивања оправданог престанка радног односа у складу са чланом
5. став 2 . Уредбе.
Подаци о оствареном промету
Остварени промет у 2019. години
(Износе је потребно навести у КМ)

4.
5.
6.

Остварени промет у октобар 2019
Остварени промет у новембар 2019
Остварени промет у децембар 2019

Уколико привредни субјект није био регистрован или није обављао дјелатност у периоду јулсептембар 2019. године, потребно је попунити сљедеће податке:
(Износе је потребно навести у КМ)

7.
8.
9.

Остварени промет у јануару 2020
Остварени промет у фебруару 2020
Остварени промет у марту 2020

Остварени промет у 2020. години
(Износе је потребно навести у КМ)

10.
11.
12.

Остварени промет у октобру 2020
Остварени промет у новембру 2020
Остварени промет у децембру 2020

Додатне напомене
(уколико сматрате да постоји потреба да додатно образложите свој захтјев)
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Подаци исказани у захтјеву се дају под пуном кривичном и материјалном одговорношћу привредог
субјекта и овлашћеног лица субјекта и исти могу бити подложни накнадним контролама, а ради
утврђивања оправданости додјеле средстава на основу примјене Уредбе.

Датум:

М. П.

Потпис овлаштеног лица

Напомена:
Привредни субјект који је обвезник пореза на додату вриједност дужан је да уз овај захтјев
Министарству трговине и туризма достави:
1. копију пријаве пореза на додату вриједност за период октобар-децембар 2019. године и
октобар-децембар 2020. године.
Уколико привредни субјект није био регистрован или није обављао дјелатност у периоду
октобар-децембар 2019. године, дужан је да Министарству трговине и туризма уз овај захтјев
достави:
1. копију пријаве пореза на додату вриједност за период јануар –март 2020. године.

Привредни субјект који није обвезник пореза на додату вриједност уз овај захтјев
није обавезан доставити пријаву пореза на додату вриједност.
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