На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Српске'', број 97/16 и 36/19), члана 49. Статута општине Лакташи
(''Службени гласник Општине Лакташи'', број 8/17) и тачке 7. Програма кориштења
средстава за подстицај производње за 2020. годину (''Службени гласник Општине
Лакташи'', број 10/19), Начелник Општине Лакташи, дана 25.06.2020. године
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
угоститељима за доставу пријава ради учешћа у реализацији
шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у
угоститељским објектима на подручју општине Лакташи
I
(1) Расписује се Јавни позив угоститељима за доставу пријаве ради учешћа у
реализацији шеме додјеле ваучера за субвенционисано коришћење услуге смјештаја у
угоститељским објектима на подручју општине Лакташи (у даљем тексту:
"Јавни позив"), а у сврху подршке Општине Лакташи пружаоцима услуге смјештаја на
подручју општине Лакташи кроз синергијски ефекат са мјерама прописаним
Уредбом о условима и начину кориштења туристичких ваучера у угоститељским
објектима (''Службени гласник Републике Српске'', број 51/20).
(2) Јавним позивом се додјељујују ваучери у укупној вриједности од
3.000,00 КМ, с тим да појединачна вриједност ваучера може бити највише 50,00 КМ по
особи. Право на ваучере се, за регистроване госте који су извршили резервацију
најмање три ноћења, остварује по редослиједу достављених података о гостима,
од стране угоститеља који пружају услуге смјештаја на подручју општине Лакташи,
а уврштени су у шему додјеле туристичких ваучера од стране Министарства трговине
и туризма Републике Српске и Општине Лакташи, а до утрошка укупне вриједности
средстава предвиђених за ову намјену.
(3) Право учешћа на Јавном позиву имају угоститељи, регистровани као
привредна друштва, друга правна лица или предузетници који пружају угоститељске
услуге у угоститељским објектима за смјештај на подручју општине Лакташи у складу
са прописима којим се уређује област угоститељства који су уредно измирили пореске
обавезе закључно са даном 29.02.2020. године, имају најмање четири запослена
радника и уврштени су у реализацију шеме додјеле ваучера за субвенционисање
коришћења услуге смјештаја у угоститељским објектима од стране Министарства
трговине и туризма Републике Српске.
II
(1) За пријаву на Јавни позив угоститељ су дужни Јавној установи Туристичка
организација општине Лакташи (у даљем тексту: "ТООЛ") поднијети Пријаву за
учешће у реализацији шеме додјеле ваучера (у даљем тексту: Пријава).
(2) Попуњена Пријава се доставља ТООЛ-у електронским путем на e-mail
адресу: tool@laktasiturizam.org или у штампаном облику, поштанским путем на адресу:
Карађорђева 58, 78250 Лакташи или непосредно на протокол ТООЛ-а.
(3) Образац Пријаве из става 2. овог члана може се преузети на интернет
страници ТООЛ-а (www.laktasiturizam.org) и Општине Лакташи (www.laktasi.net).

III
(1) Уз Пријаву угоститељ је дужан доставити:
1. копију рјешења о упису угоститеља у судски регистар, односно у Регистар
предузетника,
2. копију рјешења о категоризацији објекта за смјештај издатог од стране
Министарства трговине и туризма Републике Српске,
3. копију уговора или други доказ о отвореном жиро рачуну код банке,
4. оригинал цјеновник услуге смјештаја која укључује ноћење са доручком,
овјерен и потписан од стране одговорног лица угоститеља,
5. доказ о одобреном учешћу у реализацији шеме додјеле туристичких ваучера у
угоститељским објектима од стране Министарства (доказује и услов да су измирене
пореске обавезе са 29.02.2020. године и услов о потребном број запослених).
(2) За сваки угоститељски објекат за смјештај на подручју општине Лакташи
који угоститељ ставља у функцију реализације шеме додјеле ваучера подноси се
посебна Пријава.
(3) По обради пријава и избору одабрани угоститељи су дужни ТООЛ-у,
за сваки угоститељски објекат, одмах по добијању обавјештења од Министарства
трговине и туризма Републике Српске, доставити податке о госту за којег се тражи
додјела ваучера и доказ о додјељеном туристичком ваучеру од стране Министарства,
а накнадно и податке о вриједности ваучера који се додјељује.
IV
(1) ТООЛ ће Општини Лакташи сукцесивно (сваких десет дана), достављати,
за одобрене угоститеље, односно угоститељске објекте, податке о туристима/гостима
који остварују право на додјелу ваучера, а Општина Лакташи ће вршити исплате
припадајућег износа на пословне рачуне угоститеља у року од 10 дана од дана пријема
података.
(2) ТООЛ води евиденцију угоститеља који су испунили услове за реализацију
шеме додјеле ваучера.
(3) Евиденција је јавна и објављује се на званичној интернет страници ТООЛ-а и
Општине Лакташи.
V
(1) Јавни позив ће се објавити на интернет страници ТООЛ-а
(www.laktasiturizam.org) и Општине Лакташи (www.laktasi.net).
(2) Рок за подношење Пријаве тече од дана објаве Јавног позива на интернет
страницама и остаје отворен до утрошка укупних средстава која су предвиђена за
додјелу ваучера.
(3) Све додатне информације у вези са Јавним позивом могу се добити у
ТООЛ-у, сваким радним даном од 07.30 до 15.30 часова, позивом на број телефона:
051/533-269.
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