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Упутство за плаћање путовања, смештаја и котизација 
 

 

Плаћање путовања, смештаја и котизација врши се преко агенције HRG Serbia & Montenegro, BT 

PEGROTOUR DOO, која је изабрани понуђач у спроведеном отвореном поступку јавне набавке. 

 

За плаћање путовања, смештаја и котизација неопходно је попунити Идентификациони лист (дат у 

посебном фајлу). Попуњавају се табеле које су везане за жељену (потребну) услугу. 

 

При томе би било добро контактирати агенцију преко особе која је задужена за рад са факултетима: 

Јадранка Табор 

Тел.: 060 376 3002 

e-mail: jadranka@rs.hrgworldwide.com 

 

Када је у питању плаћање котизација, осим попуњавања Идентификационог листа, неопходно је 

урадити следеће: 

1. Аутор рада, од организатора скупа тражи да састави профактуру која ће гласити на агенцију HRG 

Serbia & Montenegro, BT PEGROTOUR DOO. У тој профактури, треба навести основне податаке 

(назив скупа, назив аутора и рада, износ котизације и рачун на који се врши уплата). Поред тога, 

треба захтевати од организатора да у профактури наведе следеће податке о агенцији: 

HRG Serbia & Montenegro 

BT PEGROTOUR DOO 

Toplicin vanac 19-21 

Belgrade, Serbia 

PIB: 100119253 
 

2. Овакву профактуру организатор скупа шаље прво аутору рада ради провере. Када оваква 

профактура стигне на Факултет, аутор рада треба да прегледа да ли су сви подаци одговарајући. 

 

3. Ако су сви подаци одговарајући, аутор рада контактира Јадранку и шаље јој профактуру. 

 

4. Агенција врши плаћање. 

 

5. Агенција доставља рачун на Факултет и онда Факултет плаћа агенцији. 

 

Напомена: од Наставно научног већа би требало да се тражи одобрење новчаних средстава у висини 

вредности износа котизације, али са напоменом да је касније могуће повећање тог изнаса због 

евентуалних трошкова који могу настати приликом банковних трансфера. У највећем броју случајева, 

ово повећање је мање од 10% (у односу на висину котизације). 

 

 

Продекан за финансије: 

 

 

Проф. др Милан Николић 
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