
УПУТСТВО ЗА КУПОВИНУ 
ПОРОДИЧНОГ ПАКЕТА 

 
 

01 Породични пакет важи за две одрасле особе и минимум једно дете. 
Дететом се у овом случају сматрају и особе старије од 12 година које 
купују ски карту по цени која важи за одрасле особе. 

02 За породични пакет примењује се посебан ценовник ЈП Скијалишта 
Србије 

03 За доказивање сродства, код куповине карата у оквиру породичног 
пакета, за одрасле особе неопходно је презентовати лични документ 
(важећа лична карта или пасош) а за дете важећу здравствену 
књижицу или пасош. 

04 Приликом куповине карата у оквиру породичног пакета, неопходно 
је на продајном месту попунити образац који чини саставни део овог 
упутства 

05 Сва остала важећа правила  за коришћење и повраћај ски карте 
примењују се и у случају породичног пакета. 

06 Ски карта купљена у оквиру породичног пакета је непреносива на 
друга лица и у случају злоупотребе може бити одузета од стране 
овлашћеног лица 

07 У случају да деца не носе исто презиме као родитељи, потребно је 
доставити било који документ из кога се може видети сродство са 
једним од родитеља (нпр.извод из матичне књиге рођених) 

08 За потребе архиве ЈП Скијалишта Србије, неопходно је 
фотокопирати сва лична документа која се презентују приликом 
куповине 

09 Приликом куповине карата из породичног пакета, на продајном 
месту је неопходно попунити образац који је саставни део овог 
упутства. 
 
 
 
 
 

 
 



 
Образац за куповину карата у оквиру 

породичног пакета 
 
 

1. Продајно место __________________________________________ 
2. Подаци о једном родитељу/старатељу  
а) име и презиме_____________________________________________ 
б) број личне карте/пасоша____________________________________ 
в) ЈМБГ____________________________________________________ 

3. Подаци о другом родитељу/старатељу  
а) име и презиме_____________________________________________ 
б) број личне карте/пасоша____________________________________ 
в) ЈМБГ____________________________________________________ 

4. Подаци о детету  
а) име и презиме_____________________________________________ 
б) број здравствене књижице/пасоша__________________________ 
в) ЈМБГ____________________________________________________ 

5. Подаци о детету  
а) име и презиме_____________________________________________ 
б) број здравствене књижице/пасоша ___________________________ 
в) ЈМБГ____________________________________________________ 

6. Подаци о детету  
а) име и презиме_____________________________________________ 
б) број здравствене књижице/пасоша ___________________________ 
в) ЈМБГ____________________________________________________ 
 

          
 

    Потпис једног родитеља 
 
 
Датум______________________  _________________________ 
 
 
 


