Образац
ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ВАУЧЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА
СМЕШТАЈА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА У 2020. години
ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Име и презиме
ЈМБГ
Адреса пребивалишта или
привременог боравишта корисника
ваучера на коју се врши достава
ваучера

____________________________________________
(улица и број, место)
____________________________________________
(поштански број и општина)

Контакт телефон
ПОДАЦИ ИЗ ПОТВРДЕ О РЕЗЕРВАЦИЈИ

Назив угоститељског објекта из потврде о
резервацији
Период резервације смештаја
ПОДАЦИ О ОСТВАРЕНОМ ПРАВУ
Oзначити
са X

КОРИСНИК САМ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Подаци за тач.
1,2. и 7.

Права на пензију - исплаћена пензија (унети број пензионог чека или
број предмета ПИО, односно број решења)
Право на пензију - није исплаћена пензија али има решење, (број
предмета ПИО, односно број решења)
Право на пензију из иностранства (подноси оригинални документ
који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује
новчани прилив по основу оствареног права на пензију)
Незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање
и корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде
Права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује
у складу са Законом о социјалној заштити
Права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварује
у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању
Радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од
70.000 динара нето месечно (унети матични број послодавца и износ
зараде)
Ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која
не прелазе износ од 70.000 динара нето месечно
Права на накнаду за породичну инвалиднину по палом борцу

Носилац активног породичног пољопривредног газдинства који се
изјаснио да се бави искључиво пољопривредом и који је уписан у
Регистар пољопривредних газдинстава
11. Студенти
У складу са чл. 15. и 16. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), ја,
10.

________________________________________________
(унети име и презиме корисника)
дајем пристанак да надлежни државни органи у складу са чланом 5. Уредбе о условима и начину доделе и
коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији
Републике Србије, ЈП „Пошта Србијеˮ, Београд, као и пружаоци услуга смештаја, користе и учине доступним
моје горе наведене податке у поступку доделе ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у
угоститељским објектима.
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су тачни сви горе наведени подаци.

Подносилац пријаве
У _________________
Датум:_____________

_____________________________________
(лично или друго лице)

Пријава се подноси ЛИЧНО, осим за лица из тач. 5, 6, 8. и 9. ове пријаве, за која може поднети друго
лице.
За малолетно или пословно неспособно лице које испуњава услов из члана 4. Уредбе, пријаву подноси
законски заступник (родитељ или старатељ).

