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ВладаРепубликеСрбије 

Министарствотрговине, туризма и телекомуникација 

 

Наосновучлана 7. Уредбе о условима и начинудоделе и 

коришћењасредставазаподстицањеунапређењатуристичкогпрометадомаћихтуристанатериторијиР

епубликеСрбијеза 2019. годину,Министарствотрговине, туризма и телекомуникацијаобјављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ  ВАУЧЕРА  
 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   

Подстицањеразвојадомаћегтуризмаспроводисекроздоделуваучеразасубвенционисанокоришћење:  

- зауслугесмештаја; 

- у угоститељскимобјектимаизванграда,општине, 

односноместапребивалиштакорисникаваучера;  

- утрајањуоднајмањепетноћења.  

Вредностваучераизноси5.000 динара и наведениизноспредстављамаксималниизноссредстава, 

којикорисникможеједному току календарске 

годинекориститиприсубвенционисаномкоришћењууслугасмештаја у угоститељскимобјектима, 

безобзираколикајевредностизвршенеуслугесмештаја. 

ВаучерсеможекориститинатериторијиРепубликеСрбије, изузимајућитериторијуградоваБеограда и 

НовогСада(изузећесенеодносиназдравственеустановекојеорганизујуборавак и 

пружајууслугепревенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим 

лицима у складусапрописима којима се уређује област туризма и угоститељстваа 

којесеналазенатериторијиовихградова).    

Позавршеткукоришћењауслугасмештајаугоститељје у обавезидакорисникуиздафискалниисечакза 

пружене услуге. 

ФискалниисечакморадасадржисвеелементепрописанеЗаконом о фискалнимкасама 

(„Службенигласник РС“, бр. 135/04 и 93/12), као и износборавишнетаксе, 

њеногослобађањаодплаћањаилиумањења у складусапрописима којима се уређује област туризма 

и угоститељства. 

Ваучеромсенемогуплаћатиисхрана, пиће, здравствене и другеуслуге, боравишнатакса и др.  

Ваучерсеможекориститизакључноса 20.11.2019. године. 
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Потенцијалникорисницису у обавезиданашалтерима ЈП ,,ПоштаСрбије” 

поднесупријавенајкасније 30 

данапрепочеткареализацијеаранжманаодноснопериододданаподношењапријаведопрвогдан

акоришћењарезервисаногаранжмананеможедабудекраћиод 30 дана. 

 

 

II КО МОЖЕ БИТИ КОРИСНИК ВАУЧЕРА  

Кориснициваучерамогубити:  

1) кориснициправанапензију;  

2) незапосленалицаизевиденцијеНационалнеслужбезазапошљавање и 

другалицанаевиденцијиНационалнеслужбезазапошљавање 

(корисниципосебненовчаненакнаде и привремененакнаде);  

3) кориснициправанадодатакзапомоћ и негудругоглица, којитоправоостварују у 

складусазакономкојимсеуређујесоцијалназаштита;  

4) кориснициправанадодатакзапомоћ и негудругоглица, којитоправоостварује у 

складусазакономкојимсеуређујепензијско и инвалидскоосигурање;   

5) радноангажованалицасапримањима, којанепрелазеизносод 60.000 динарамесечно;  

6) ратнивојниинвалиди и цивилниинвалидиратасапримањима, којанепрелазеизносод 

60.000 динарамесечно;  

7) кориснициправананакнадунапородичнуинвалиднинупопаломборцу;  

8) носиоциактивногпородичногпољопривредноггаздинствакојису 

сеизјаснилидасебавиискључивопољопривредом,уписани у 

Регистарпољопривреднихгаздинстава у складусаЗаконом о пољопривреди и 

руралномразвоју („Службенигласник РС“, бр. 41/09 и 10/13– др.закон и 101/16). 

Корисникваучераможеостваритиправонасубвенционисанокоришћењеуслугасмештаја у 

угоститељскимобјектимасамопоједномоснову.  

Подносилацпријавестичеправонадоделуваучераакојеусловзаостваривањеправанаваучероствариод

аномподношењапријаве.  

Потенцијалникорисникваучераврширезервацијусмештајакодугоститељасаобјављенелисте,нао

сновучегаугоститељиздајепотврду о резервацији.  

Неможесевршитирезервацијaсмештаја у угоститељскимобјектимакојисеналазенаопштини, 

односноместупребивалиштапотенцијалногкорисникаваучера.  

Листаугоститељакојиучествују у реализацијишемедоделеваучера бићеобјављена на интернет 

презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација најкасније31.12.2018. године, 

и биће седмично ажурирана новопристиглим пријавама. 
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III УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ  

 

Попуњенапријава,  сапотребномдокументацијом, искључивосеподносипрекошалтера 

ЈП “ПоштаСрбије“, натериторијицелеРепубликеСрбије.  

ОбразацпријавећебитиобјављеннаинтернетстранициМинистарства.  

Пријавутребапопуњаватичиткоиобавезнојепотписати. 

Узпријавупотенцијалникорисникваучераобавезностављанаувидличнукартуили пасош,као и 

потврдуугоститељадајеизвршенарезервацијасмештајанањеговоиме.  

Каопотврда о резервацијиприхватаћесе и потврдакојајепослатаелектронскимпутем, 

каоемаилилискенирандокумент, којијепотписан од стране угоститеља. 

Потврдатребадасадржипериодрезервације и име и презимелицанакогагласи.  

Узпријавусеобавезностављајунаувид и следећидокази:  

 

1) Корисници права на пензију стављају на увидфотокопију решења о оствареном 

праву на пензијуилиоригинал пензионог чека односно други оригинални документ 

(оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који 

потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију, за остале кориснике 

права на пензију.Изузетно, 

корисникправанапензијуизиностранстваподносиоригиналнидокументкојииздајебан

касатериторијеРепубликеСрбије, а 

којимсепотврђујеновчаниприливпоосновуоствареногправанапензију. 

2) Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара 

месечностављајунаувидоригинал потврде о запослењу и остваренојзарадиисплаћеној 

умесецу који претходи месецу у коме се подноси пријава,којуиздајепослодавац или 

исплатни листић зазарадуисплаћену умесецу који претходи месецу у коме се подноси 

пријава. 

Корисник ваучера пријаву подноси лично и ставља на увид, односно прилаже потребну 

документацију. 

Изузетно, за корисникеправанадодатакзапомоћ и негудругоглица и ратневојнеинвалиди, као и 

цивилнеинвалидерата подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може 

извршити друго лице. 

За малолетноилипословнонеспособнолице, којеиспуњаваусловзадоделуваучера, 

пријавуподносизаконскизаступник (родитељ, односностаратељ). 

Засванапреднаведеналицавршићесепровераиспуњеностиусловапрекоовлашћенихинституција.  
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IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА, РОKОВИ И РАНГИРАЊЕ  

ПообјављивањулистеугоститељанасајтуМинистарства, 

потенцијалникорисникваучераврширезервацију и 

узпопуњенупријавустављанаувидпотврду о резервацији, личнукарту или пасош, а за 

кориснике права на пензију и радно ангажована лица и напред наведену документацију. 

Пријавасепредајеискључивонашалтеру ЈП “ПоштаСрбије“, натериторијицелеСрбије, 

којећесеприматизакључноса15.10.2019. године. Пријаваћесеевидентиратисатачнимдатумом 

и временомпредаје.  

 

Потенцијалникорисницису у обавезиданашалтерима ЈП ,,ПоштаСрбије” 

поднесупријавенајкасније 30 

данапрепочеткареализацијеаранжманаодноснопериододданаподношењапријаведопрвогдан

акоришћењарезервисаногаранжмананеможедабудекраћиод 30 дана. 

 

Бројпријавазадоделуваучераограниченјерасположивимбуџетскимсредствима и 

рангирањепријаваћесевршитинаосновудатума ивременапријеманашалтеру ЈП 

„ПоштаСрбије”.   

Неблаговремене, непотпуне, као и пријавесанетачнимподацима, односнодокументацијом, 

нећебитиузете у разматрање. 

 

V ВАУЧЕР, НАЧИН ДОСТАВЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА    

Вредностваучераизноси5.000 динара.  

Ваучерће, поредосновнихелемената, садржатиодштампанеподаткео корисникуваучера 

(име,презиме, адреса, ЈМБГ).  

Пријављенимлицима, којасустеклаправонаваучер, Министарство, преко, ЈП 

“ПоштаСрбије“,достављаваучере, личнонаадресу, путем регистроване писмоносне 

пошиљке (резервисане поштанске услуге). 

Ваучерможекориститисамолиценачијеимеваучергласи и са њим 

семожеплаћатисамоуслугасмештаја. 

Уколикоукупнаценапруженеуслугесмештајапрелазиизносваучера, 

корисникћеразликудоплатитисопственимсредствима.  

У случајудајевредностваучеравећаодвредностипруженихуслугасмештаја, 

корисникпредајеваучеругоститељу (каоначинплаћања), безмогућностиповраћајаразлике у цени. 

Позавршеткукоришћењауслугасмештаја, угоститељпопуњава и потписујеваучер, а 

корисникваучера, односноњеговзаконскизаступник (родитељ, односностаратељ), 

својеручнопотписујеваучер, каодоказдајеуслугапружена.  
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VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

МОЛИМО ПОТЕНЦИЈАЛНЕ КОРИСНИКЕ ВАУЧЕРА ДА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈУ 

ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ.  

У 

случајунеразумевањаовогобавештења,додатнеинформацијезаинтересованимогудобитинаинтернет

адресиМинистарстватрговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs,као и 

набројеветелефона:  011/2606521 и 011/2606576.  

МОЛИМО  ВАС  ЗА  СТРПЉЕЊЕ  И  РАЗУМЕВАЊЕ  УКОЛИКО  НАВЕДЕНЕ  

ТЕЛЕФОНСКЕ ЛИНИЈЕ БУДУ ЗАУЗЕТЕ. 

http://www.mtt.gov.rs/

