
 
 

Акција Србија Воза „Купи карту и оствари попуст“ 
 
 
Тренутно су подржали акцију следећи субјекти по градовима:  
 
Београд 

STUR GOOD FOOD DAK 
 

Услуге у објекту ( 10% попуста) 

 

http://www.restorandak.com/ 

	

Општа болница ,,Атлас“ 

 

Услуге у објекту (10% попуста) 

 

https://atlasklinika.com/ 
https://atlasestetika.rs/ 

Вила Конак Услуге у објекту (10% попуста) 

 

https://www.facebook.com/agencijaluka/ 

 

	

Вршац 

Туристичка организација 
Вршац 
 

Све додатне информације 
пратите на сајту 

 
http://www.to.vrsac.com/ 

Градски музеј Вршац -Градски музеј-зграда 
,,Конкордија“ 

-,,Апотека на степеницама“ 
- ,,Вршачки замак“ 

-,,Кућа Јована Стерије 
Поповића“ 

(50% попуста) 

https://muzejvrsac.org.rs/ 

Центар ,,Millennium“ а.д. Објекат градски базен Вршац 
Јул и август ( 10% попуста)  

https://millennium.rs/ 

D.o.o ,,Benst”мотел 
,,Ветрењача“ 

(10% попуста на услуге у 
објекту) 
-Ресторан мотела ветрењача 
(10% попуста) 
-Аква парк ветрењача 
 (10% попуста) 
-Вински подрум Ветрењача  
(10% попуста) 

http://www.vetrenjaca.co.rs/ 
 
 

Вински подруми -Кућа вина RAB (10% попуста) 
-Породична винарија Виник 
 (10% попуста) 
-Таталовић купиново вино 
(10%попуста) 
-Soul Wine (15% попуста) 

http://www.serbianwine.com/ 
http://www.rab.rs/ 063/747-46-04 
podrumtatalovic@mts.rs 064/458-22-65 
soluwinedoo@gmail.com 060/037-63-43 
 

Хотел ,,Зона оптимизма” -Водени садржај и услуге 
хотела 
(10% попуста) 

http://www.zonaoptimizma.rs/ 

Хотел,,Србија“ д.о.о.,одељак 
ресторан ,,Памболи“ 

Услуге у објекту (5% попуста) http://hotelsrbija.rs/ 

Смештај NB Gold апартмани (10% 
попуста) 
Deltix апартмани (10% попуста) 

https://www.facebook.com/nbgoldvrsac/ 
http://www.deltixapartments.com/ 
Смештај Стевановић- 063/840-69-77 



Апартмани Стевановић  
(10% попуста) 

Rock club ,,Čađava furuna” Услуге у објекту (10% попуста)  

 
Ниш 
Фризерски салон  ,,Маца“ 
(Ул. Бранка Миљковића бр.82) 

(50% попуста на све фризерске 
услуге) 

https://sr-
rs.facebook.com/macafrizerskisalon 

 
Јагодина 
Туристичка организација 
Јагодина 

Све додатне информације пратите 
на сајту 

togjagodina@gmail.com 
 

Ј.П. ,,Зоолошки врт“ -Деца до 5 година не плаћају  
-Деца од 6 до 12 година плаћају 
150,00 динара 
-Старији од 12 година и одрасли 
плаћају 200,00 
(летња сезона) 

zoovrtjagodina@gmail.com 
 

Aqua park -Одрасли плаћају 300,00 
-Деца до 12год. плаћају 100,00    
(летња сезона 2021.) 

jassa@open.telekom.rs 
 

Музеј воштаних фигура   
(летња сезона) 

togjagodina@gmail.com 
 

Завичајни музеј града 
 

(летња сеозона) 
 
 

togjagodina@gmail.com 
 

Музеј наивне и маргиналне 
уметности (по отварању) 
 

(летња сезона) togjagodina@gmail.com 
 
 

 
 
Златибор 
Авантура парк Златибор Улазнице 10% попуста https://avanturazlatibor.com/ 

Музеј на отвореном ,,Старо 
село“ Сирогојно 

Улаз бесплатан https://www.sirogojno.rs/ 

Hotel & Spa Idila Услуге у објекту (10% попуста) https://www.hotelidila.com/sr/ 

Central Inn Услуге смештаја(20% попуста) 
Гастро бар „Central Inn“ 
Пица бар „Central Inn“ 

https://centralinnzlatibor.com/ 
 

„Wai Tai“ d.o.o. Услуге смештаја(20% попуста) 
 

https://www.stczlatibor.rs/ 
 

Дино парк Златибор Индивидуалне и породичне 
улазнице 

(10% попуста) 

https://www.dinopark.rs/ 



 
ЈП ,,Голд гондола 

Златибор“ 
 

Услуге у објекту (10% попуста) 
 
 

 
http://www.goldgondola.rs/ 
 

Сам д.о.о Хотел Мир 
Златибор 

Услуге у објекту (10% попуста) https://zlatibor.rs/hotelmir 

Centar-food d.o.o Услуге у објекту (5% попуста)  

Pub d.o.o Услуге у објекту (5% попуста)  

SUTR i rent a car GRAND Услуге у објекту (5% попуста)  
 
 
Ужице 

Konačište ,,Grad“ Užice Услуге у објекту (5% попуста) office@konacistegrad.rs 
https://www.konacistegrad.rs/ 
031/600-555 

Споменик природе 
,,Потпећка пећина“ 

Обилазак споменика (10% попуста) www.turizamuzica.org.rs 
063/585-304 

 
 
Ваљево 
Народни музеј Ваљево и 
Муселимов конак 

Услуге у објекту (20% попуста) http://museum.org.rs/ 

Модерна галерија Љуба 
Поповић  

Не плаћа се улаз https://www.mgva.rs/ 

Историјски архив Ваљево  Не плаћа се улаз http://istorijskiarhiv.rs/ 

Уметнички студио Трнавац  Не плаћа се улаз https://www.ius-trnavac.org/ 

Ресторан Павиљон  Услуге у објекту (5% попуста) http://paviljon.rs/ 

Месара Бифтек Услуге у објекту(5% попуста)  

Villa Bonna Dea room and 
apartmans 

Услуге у објекту (5% попуста)  

Бутик Happy time Услуге у објекту (5% попуста)  

Бутик Деа Услуге у објекту (5% попуста) https://www.facebook.com/dea.valjevo/ 

Сеоско домаћинство 
Радосављевић село Лелић 

Услуге у објекту (5% попуста) http://tov.rs/seosko-turisticko-
domacinstvo-etno-selo-lelic-
radosavljevic/ 

Дивчибаре Панормаско разгледање жичаром 
на стази Црни Врх (5% попуста) 

https://divcibareskiresort.com/avantura-
park/ 



Авантрура парк Дивчибаре  Коришћење авантура парка (5% 
попуста) 

https://divcibareskiresort.com/avantura-
park/ 

Културно историјски 
комплекс Бранковина 

 

 
Услуге у објекту (20% попуста) 

 
http://tov.rs 

Кула Ненадовић Услуге у објекту (20% попуста) https://tov.rs/kula-nenadovica/ 

 
 
Сремска Митровица 
У.Р. ,,Ла Звездан“  Услуге у објекту (10% попуста) 069/66-94-39 
Фризерска радња ,,Тафт“ Услуге у објекту (10% попуста) 064/235-07-19 

Козметички студио 
,,Soppa-s“ 

Услуге у објекту (10% попуста) https://www.facebook.com/Kozmetic%CC%8Cki-
studio-Soppa-s-102398668239973/ 

 
Шид 

,,ПР Фачара“ производња 
месних и сухомеснатих 

производа 

Услуге у објекту (10% попуста)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Возом до Бара 
Hotel Franca На услуге ноћења (10% попуста) +382 030 550 920 

 
infobr@francahotels.me 
 
www.francahotels.me 

Hotel Akapulko На услуге ноћења (10% попуста) +382 030 308 112 
 
akapulcohotel@gmail.com 
 



 
www.akapulco.me 

Hotel Adria Šušanj На услуге ноћења (12% попуста) +382 030 350 340 
 
adriacom@t-com.me 
 
www.adriahotels.com 

Kalamper Hotel&Spa sa 
depadansom 

Смештај у главној згради или у 
депадансу (10% попуста) 
 

+382 030 364 335 
 
sales@hotelkalamper.me 
 
www.hotelkalamper.com 

Hotel Pelikan На све услуге хотела и крстарења 
Скадарским језером (20% 

попуста) 

+382 020 711 107 
 
pelikanzec@t-com.me 
 
www.pelikan-zec.com 

Hotel Lovćen На услуге ноћења (10% попуста) +382 030 374 444 
 
info@hotellovcen.com 
 
www.hotellovcen.com 

Hotel Sunset На смештај,храну и пиће (10% 
попуста) 

+382 030 685 724 
 
hotelsunset.radovic@gmail.com 
 
www.hotelsunset.me 

Hotel Sato Услуга хране и пића (20% 
попуста) 

+382 030 374 256  
 
hotelsatosutomore@gmail.com 
 
www.satoresort.com 

Hotel Pearl Beach На услуге ноћења 
(до 20% попуста) 

+382 068 822 932  
  recreatours@vileoliva.com 
 
www.recreatours.rs 
 

Hotel Vila Babović На услуге ноћења (15% попуста) +382 030 377 204 
hotelbabovic©gmail.com 
www.hotelbabovic.me 

Apartmani Lukač 3. особа добија попуст (10% 
попуста) 

+382 068 759 639 
cifobija@live.com 

Hotel Del Medio На све услуге у хотелу (5% 
попуста) 

+382 067 346 666 
hoteldelmedio@gmail.com 
 
www.hoteldelmedio.me 

Hotel Jadran Више од 6 дана на све услуге (10% 
попуста) 

+382 030 373 048 
hoteljadransutomore@gmail.com 
www.hoteljadran.me 

Apartmani Villa Glavanović На услуге ноћења (15% попуста) +382 069 259 127 
 
s.glavanovic@gmail.com  
 

Solemar apartmani На услуге ноћења (15% попуста) +382 030 373 558 
apartmanisolemar@t-com.me 
 

Resort & Spa Stara Čaršija На услуге ноћења и доручка (од 
15% попуста) 

+382 068 888 864 
 
infostaracarsija@b2bar.me 
 

Hotel Korali На услуге ноћења (10% попуста) +382 030 373 465 
prodaja@korali.me 
www.korali.me 
 

Hotel Princess Посебан ценовник за регион  +382 030 300 100 
reservations@hotelprincess.me 
www.hotelprincess.me 
 

Apartmani Lora На резервације од 7 и више дана 
(10% попуста) 

+382 685 654 70 
kytaygora@gmail.com 
 

Apartmani Jovanović Попуст зависи од броја ноћења 
(10%, 15%, 20%) 

+382 069 030 887 
osajovanovic@gmail.com 
 

Hotel R На услуге ноћења (15% попуста) +382 030 458 230 
kruniva@t-com.me 
www.hotel-r.me 



 

Poliklinika Vuksanović На брзи антигенски тест (30% 
попуста) 

+382 030 315 900 
mvlab@t-com.me 
 

Hotel Sea Fort На услуге ноћења (15% попуста) +382 030 550 880 
a3montenegro@gmail.com 
 

Apartmani Banović На услуге ноћења (10% попуста) +382 069 234 543 
infosport@t-com.me 
 

 
Колашин 

 
Turistička agencija North 

Tour 

-Pešačke ture  
-Jeep safari 
-Biciklističke ture  
-Rafting 
            ( 10% popusta) 
 

+382 20 862 952 
+382 67 022 033 
 
info@northtour.me 
 
www.northtour.me 
 
 
 

Dream house hotel Usluge u objektu (15% popusta) +382 20 863 300 
+382 20 863 303 
+382 20 863 304 
+382 69 188 138 
 reservationdreamhouse@gmail.com 
dreamhousehotel@hausmajstor.me 
www.dreamhousehotel.me 
 
 
 

Apartmani Max Usluge smeštaja (10% popusta)  +382 67 679249 
dianabulatovic@gmail.com 
 

 


