РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА
Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/338-769, факс: 051/338-864;
E-mail: mtt@mtt.vladars.net

Број: 14-07-020-1710/20
Датум: 11.06.2020. године
На основу члана 8. став 1. Уредбе о условима и начину кориштења туристичких
ваучера у угоститељским објектима („Службени гласник Републике Српске“, број: 51/20),
Министарство трговине и туризма, објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ТУРИСТИЧКОГ ВАУЧЕРА
I
(1) Расписује се Јавни позив за подношење Пријаве за додјелу туристичког ваучера
( у даљем тексту: "Јавни позив").
(2) Право на туристички ваучер има сваки грађанин Републике Српске без обзира
на висину личних примања, који испуњава сљедеће услове:
1. да је пунољетан,
2. да има пријављено мјесто пребивалишта у Републици Српској,
3. да је резервисао смјештај код угоститеља директно или посредством туристичке
агенције који су уписани у Евиденцију угоститеља и туристичких агенција који испуњавају
услове за реализацију шеме додјеле ваучера (у даљем тексту. "Евиденција") и
4. користи услуге смјештаја у угоститељском објекту за смјештај који послује ван
мјеста његовог пребивалишта.
II
(1) На основу туристичког ваучера грађанин из тачке I Јавног позива у својству
корисника ваучера остварује право на субвенцију трошкова услуге смјештаја која укључује
ноћење са доручком у једној смјештајној јединици угоститељског објекта за смјештај, без
субвенције осталих трошкова исхране и пића или других факултативних услуга.
(2) Туристички ваучер може се искористити за плаћање:
1. трошкова из подтачке 1. ове тачке Јавног позива у минималном трајању од три
ноћења заредом, у корист једног корисника ваучера,
2. трошкова из из подтачке 1. ове тачке Јавног позива у минималном трајању од
четири ноћења заредом у корист два корисника ваучера и

3. трошкова из из подтачке 1. ове тачке Јавног позива у минималном трајању од
четири ноћења заредом у више угоститељских објеката за смјештај, у корист два
корисника ваучера, уколико се туристички аранжман реализује посредством туристичке
агенције.
(3) Вриједност туристичког ваучера износи 100,00 КМ и наведени износ представља
максимални износ средстава, која корисник ваучера може једном у току 2020 године
користити за плаћање услуге смјештаја (ноћење са доручком), без обзира на вриједност
извршене услуге смјештаја.
(4) Туристички ваучер се може искористити у периоду од 15. јуна до 15. новембра
2020. године само код угоститеља или туристичке агенције који су уписани у Евиденцију.
(5) Евиденција је доступна на интернет страници Министарства трговине и туризма
(www.mtt.vladars.net.).
III
(1) За остваривање права из тачке I Јавног позива грађанин је дужан поднијети
Пријаву за додјелу ваучера (у даљем тексту: "Пријава за ваучер").
(2) Пријава за ваучер доставља се Министарству трговине и туризма:
1. попуњавањем обрасца пријаве путем електронске апликације "eVaucer" која је
доступна на интернет страници Министарства трговине и туризма(www.mtt.vladars.net)
или
2. на прописаном обрасцу у штампаном облику, који се може доставити
поштанским путем на адресу: "Министарство трговине и туризма", Трг Републике Српске
број 1, Бања Лука 78000, са назнаком: "Пријава за ваучер" или непосредно на протокол
Министарства трговине и туризма.
(3) Образац "Пријаве за ваучер" може се преузети на интернет страници
Министарства трговине и туризма (www.mtt.vladars.net.).
(4) Уколико најмање два лица намјеравају користити туристички ваучер ради
плаћања трошкова смјештаја ( ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици у
минималном трајању од четири ноћења заредом у једном или више угоститељских
објеката за смјештај, дужни су Министарству трговине и туризма поднијети појединачну
Пријаву за ваучер на начин који је појашњен у подтачки 2. ове тачке Јавног позива.
IV
(1) Уз Пријаву за ваучер потребно је доставити:
1. потврду о резервацији смјештаја и
2. копију личне карте или пасоша корисника ваучера.
(2) Лице из тачке I Јавног позива прије подношења Пријаве за ваучер дужно је да
изврши резервацију смјештаја:
1) директно код угоститеља уписаног у Евиденцију, на основу чега угоститељ издаје
потврду о резервацији и
2) посредством туристичке агенције уписане у Евиденцију, на основу чега
туристичка агенција издаје потврду о путовању/резервацији.

(3) Као потврда о резервацији смјештаја прихвата се и потврда која је достављена
електронским путем, као е –маил , као слика (JPEG, PNG, GIF формат и сл.) или као
скенирани документ који је овјерен од стране угоститеља или туристичке агенције.
(4) Копија личне карте или пасоша корисника ваучера може се доставити и у
облику скенираног документа или као слика (JPEG, PNG, GIF формат и сл.).
V
(1) Пријава за ваучер ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје
Министарству трговине и туризма, односно њеним уписом у електронску апликацију
"eVaucer", о чему се подносилац обавјештава на одговарајући начин.
(2) Уколико је Пријава за ваучер непотпуна, односно документација уз пријаву
некомплетна, подносилац ће се позвати да пријаву уреди, односно да достави потребну
документацију у накнадно одређеном року.
(3) Министарство трговине и туризма по службеној дужности, путем јединствене
електронске апликације у евиденцијама матичних бројева, пребивалишта, боравишта и
личних карата, провјерава тачност података у Пријави за ваучер.
VI
(1) Разматрање броја Пријава за ваучер ограничен је расположивим средствима
Компезационог фонда Републике Српске и рангирање пријава за ваучер вршиће се на
основу датума и времена њиховог пријема у Министарству трговине и туризма, односно
са даном њиховог уноса у електронску апликацију "eVaucer".
(2) Министарство трговине и туризма спроводи поступак оцјене испуњености
услова за издавање туристичког ваучера и стицање својства корисника ваучера.
(3) Министарство трговине и туризма на одговарајући начин доставља туристички
ваучер лицу које испуњава услове из овог Јавног позива.
VII
(1) Туристички ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи
(корисник ваучера), а ваучером се може платити само услуга смјештаја која укључује
ноћење са доручком.
(2) Угоститељ, односно туристичка агенција наплаћује кориснику ваучера услугу из
тачке II Јавног позива умањену за вриједност туристичког ваучера.
(3) Уколико укупна цијена пружене услуге из тачке II Јавног позива прелази
вриједност туристичког ваучера корисник ваучера ће разлику доплатити сопственим
средствима.
(4) У случају да је вриједност туристичког ваучера већа од вриједности пружене
услуге из тачке II Јавног позива корисник ваучера предаје ваучер угоститељу, као начин
плаћања, без могућности поврата разлике у цијени.

VIII
(1) Јавни позив ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и на интернет
страници Министарства трговине и туризма.
(2) Рок за подношење Пријаве за ваучер тече од дана објаве Јавног позива у
дневном листу "Глас Српске" и истиче са даном 10.11.2020. године.
(3) Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у
Министарству трговине и туризма, сваким радним даном од 07.30 до 15.30 сати, позивом
на бројеве телефона: 051/338-744, 051/338-741, 051/338-738 или достављањем упита
електронским путем на маил: eVaucer@mtt.vladars.net.
МИНИСТАР
Сузана Гашић, дипл.правник

