Образац 1
ПРИЈАВА ЗА ДОДЈЕЛУ ТУРИСТИЧКОГ ВАУЧЕРА
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ - КОРИСНИКУ ВАУЧЕРА

Име и презиме
ЈМБГ
Мјесто и адреса
пребивалишта
подносиоца пријаве корисника ваучера

____________________________________________
(мјесто пребивалишта: општина/град)
________________________________________
(адреса пребивалишта: улица и број)

Контакт телефон
подносиоца пријаве корисника ваучера
ПОДАЦИ ИЗ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАЦИЈИ

Назив угоститељског објекта за
смјештај из потврде о резервацији

Смјештај је резервисан у угоститељском
објекту:___________________________________________
(назив смјештајног објекта) у
___________________________ (мјесто: општина/град).

Назив туристичке агенције
( попунити само уколико се
аранжман реализује посредством
туристичке агенције)

Период резервације смјештаја

Смјештај је резервисан посредством туристичке
агенције:___________________ (назив туристичке
агенције)
од__________ до_________2020. године

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су тачни сви горе наведени
подаци.

Потпис
У _________________
Датум:_____________

_____________________________________
(лично корисник ваучера - потпис као на личној
карти)

НАПОМЕНЕ:
Уз Пријаву за додјелу туристичког ваучера (Пријава за ваучер), потребно је доставити:
1.потврду о резервацији смјештаја и
2. копију личне карте или пасоша корисника ваучера.
ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ВАУЧЕР
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.
Образац "Пријаве за ваучер" може се преузети на интернет страници Министарства трговине и
туризма (www.mtt.vladars.net.).
Уз Пријаву за ваучер потребно је доставити:
1. потврду о резервацији смјештаја и
2. копију личне карте или пасоша корисника ваучера.
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.
Копија личне карте или пасоша корисника ваучера може се доставити и у облику скенираног
документа или као слика (JPEG, PNG, GIF формат и сл.).
Сви лични подаци и подаци о резевацији наведени у Пријави за ваучер морају бити тачни и
истинити. Корисник ваучера потписивањем Пријаве за ваучер, под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу гарантује тачност наведених података у Пријави за ваучер.
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 ( заједнички туристички
аранжман) , дужни су поднијети појединачну Пријаву за ваучер. У овом случају, уколико наведена лица
испуњавају услове из Уредбе за стицање својства корисника ваучера издаће им се по један туристички
ваучер у вриједности од 100 КМ. (два ваучера у укупној вриједности од 200 КМ).
За пословно неспособно лице, које испуњава услов са стицање својства корисника ваучера,
Пријаву за ваучер подноси законски заступник, родитељ, односно старатељ.
Пријава за ваучер ће се евидентирати са тачним датумом и временом предаје Министарству,
односно њеним уписом у електронску апликацију, о чему се подносилац обавјештава на одговарајући
начин.
РЕЗЕРВАЦИЈА СМЈЕШТАЈА
Туристички ваучер се може искористити од 15. јуна до 15. новембра 2020. године само код
угоститеља или туристичке агенције који су уписани у Евиденцију угоститеља и туристичких агенција
који испуњавају услове за реализацију шеме додјеле ваучера ( у даљем тексту. "Евиденција").Евиденција
је доступна на интернет страници Министарства трговине и туризма.
Прије подношења Пријаве за ваучер, потребно је резевисати смјештај искључиво код
угоститеља или посредством туристичке агенције који су уписани у Евиденцију.
Резервација смјештаја се може учинити:
- директно код угоститеља уписаног у Евиденцију, на основу чега угоститељ издаје потврду о
резервацији и
- посредством туристичке агенције уписане у Евиденцију, на основу чега туристичка агенција
издаје потврду о путовању/резервацији.
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.

.Министарство по службеној дужности путем јединствене електронске апликације у
евиденцијама матичних бројева, пребивалишта, боравишта и личних карата, провјерава тачност
података у пријави за ваучер.
ТУРИСТИЧКИ ВАУЧЕР
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.Кориштењем
туристичког ваучера, корисник ваучера ће угоститељу или туристичкој агенцији платити рачун за
извршене услуге у угоститељском објекту за смјештај умањен за вриједност туристичког ваучера.
Туристички ваучер може се искористити за плаћање:
1. трошкова смјештаја (ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици (соба, апартман) у
угоститељском објекту за смјештај ( хотел, мотел, пансион, апартман и друге врсте објеката) под
условом да аранжман минимално траје три ноћења заредом. У описаној ситуацији само једно лице,
односно један корисник ваучера може искористити ваучер у вриједности од 100 КМ .
2. трошкова смјештаја ( ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици (соба, апартман) у
угоститељском објекту за смјештај ( хотел, мотел, пансион, апартман и друге врсте објеката) под условом
да аранжман минимално траје четири ноћења заредом. У описаној ситуацији два лица, односно два
корисника ваучера могу искористити ваучер, под условом да бораве заједно у једној смјештајној
јединици ( заједнички туристички аранжман). Сваком од наведених лица уколико испуњавају услове у
складу са Уредбом издаће се посебан ваучер вриједности од по 100 КМ, односно укупне вриједности
200 КМ.
3. трошкова смјештаја ( ноћење са доручком) у једној смјештајној јединици ( соба, апартман) у
једном или више угоститељских објеката за смјештај ( хотел, мотел, пансион, апартман и друге врсте
објеката) под условом да аранжман минимално траје четири ноћења заредом. У описаној ситуацији
ради се о аранжману организованом посредством туристичке агенције у којем два лица, односно два
корисника ваучера могу искористити ваучер, под условом да бораве заједно у једној смјештајној
јединици, с тим да наведена лица могу боравити заједно у више различитих угоститељских објеката за
смјештај у периоду трајања аранжаман. Сваком од наведених лица, уколико испуњавају услове у складу
са Уредбом издаће се посебан ваучер вриједности од по 100 КМ, односно укупне вриједности 200 КМ.

