ЗАКОН ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ВО
РЕПУБЛИКА MАКЕДОНИЈА
КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ 1Закон за основање на Агенција за промоција и
поддршка на туризмот во Република Mакедонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 103/2008; 156/2010; 59/2012; 187/2013 и 41/2014).
Општи одредби
Член 1
Со овој закон се основа Агенција за промоција и поддршка на туризмот и се уредуваат
нејзините надлежности, организација и работење.
Правен статус
Член 2
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот (во натамошниот текст: Агенцијата)
има својство на правно лице.
Полниот назив на Агенцијата е АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ.
Скратениот назив на Агенцијата е АППТ.
Седиштето на Агенцијата е во Скопје, a може да има организациони делови во
Република Македонија и во странство без својство на правно лице.
Називот на Агенцијата во меѓународниот промет е AGENCY FOR PROMOTION AND
SUPPORT OF TOURISM.
Надлежности на Агенцијата
Член 3
Основни надлежности на Агенцијата се:
- унапредување и промоција на туризмот,
- професионално презентирање на сите сегменти и региони од туристичката понуда,
- изготвување анализи за потенцијалите на домашниот и странскиот туристички пазар,
- подготвување и реализација на Програмата за промоција и поддршка на туризмот,
која ќе ги опфати сите сегменти но и региони од туристичката понуда,
- изготвување анализи за постигнатите резултати од спроведување на Програмата за
промоција и поддршка на туризмот,
- спроведување постапка за субвенционирање на странскиот организиран туристички
промет во Република Македонија,
- формирање и развивање единствен туристичко информационен систем и негово
поврзување со други информативни системи во земјата и странство,
- соработување со туроператори за привлекување на што поголем број на туристи,
- соработување со приватни (домашни и странски) претприемачи и компании,
- предлагање квалитетни мерки и активности за промоција и поддршка во туристички
неразвиените делови на државата,

- активно промовирање на вкупниот туристички потенцијал на Република Македонија
во земјата и во странство,
- обезбедување на информативен пропаганден материјал за промоција на
туристичките вредности (печатени публикации, аудио и видео материјали, интернет
презентации, сувенири и друго),
- развивање и промовирање нови интегрални туристички производи,
- соработка со надлежните институции во поглед на развојот на инфраструктурата,
туристичко-културните настани, логистиката во туризмот, научно-образовната дејност
и други кои придонесуваат за развој и квалитативно издигнување на туристичката
понуда,
- соработка и насочување на работењето на единиците на локалната самоуправа во
поглед на квалитетен одржлив развој и промоција на туристичката понуда која ќе ги
вклучува и локално орагнизираните туристички настани,
- поттикнува и ги координира сите туристички организации, комори, асоцијации,
здруженија и други институции од областа на туризмот и угостителството, со цел за
унапредување и промоција на туризмот,
- иницира и насочува меѓуоптшинска и регионална соработка за заедничка промоција
на туризмот во дадените региони,
- иницирање и реализирање меѓународна соработка со сродни организации и
институции,
- учествува во привлекување инвестиции во туризмот во Република Македонија и
- врши други активности согласно со закон и Статутот.
Принципи на работење на Агенцијата
Член 4
Работењето на Агенцијата се заснова врз следниве принципи:
1) стручност;
2) професионалност;
3) транспарентност;
4) одржливост и
5) одговорност за работењето и постигнатите резултати.
Програма
Член 5
Владата на Република Македонија на предлог на Aгенцијата, донесува годишна
програма за промоција и поддршка на туризмот (во натамошниот текст: програма) во
рок од 30 дена од денот на објавувањето на Буџетот на Република Македонија во
“Службен весник на Република Македонија“.
Средства за основање и вршење на работите
Член 6
Средствата за основање на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република
Македонија.

Средства за вршење на работите на Агенцијата се обезбедуваат од следниве извори:
- Буџетот на Република Македонија, врз основа на претходно донесена програма,
- сопствени приходи,
- донации и
- други извори согласно закон.
Статут на Агенцијата
Член 7
Агенцијата има Статут со кој особено се уредува:
- начинот на извршување на надлежностите од делокругот на Агенцијата,
- надлежностите на Управниот одбор и директорот и нивните меѓусебни односи,
- правата, надлежностите и одговорностите на вработените,
- внатрешната организација на Агенцијата и
- друго.
Органи на Агенцијата
Член 8
Органи на Агенцијата се Управниот одбор и директорот.
Управен одбор
Член 9
Со Агенцијата управува Управен одбор на Агенцијата, кој се состои од седум члена.
Членовите на Управниот одбор на Агенцијата ги именува и разрешува Владата на
Република Македонија.
За членови на Управниот одбор се именуваат: четири члена на предлог на Владата на
Република Македонија, еден член на предлог на министерот за економија и два члена
на предлог на стопанските комори, по принцип на ротирање на регистрираните
стопански комори во Република Македонија.
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае четири години со право на повторен
избор.
Членовите на Управниот одбор имаат право на надоместок. Надоместокот го
определува Владата на Република Македонија.
Членовите на Управниот одбор избираат председател на Управниот одбор на првата
седница.
Управниот одбор го свикува и со него претседава претседателот на Управниот одбор.

Управниот одбор заседава најмалку еднаш на секои три месеци по барање на
претседателот, една третина од членовите на Управниот одбор или на директорот.
Управниот одбор може правосилно да одлучува ако на седницата присуствуваат
најмалку пет члена, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови на присутните.
Член 10
Управниот одбор на Агенцијата:
1) донесува Статут на Агенцијата;
2) усвојува годишна програма за работа и годишен финансиски план;
3) му помага на директорот на Агенцијата со давање на мислење и предлози за
имплементација на програмата;
4) избришана 2
5) ги разгледува и усвојува извештаите за активностите на Агенцијата и
6) врши и други активности согласно со овој закон и Статутот на Агенцијата.
Член 11
Член на Управниот одбор се разрешува во следниве случаи:
- по истекот на мандатот,
- на негово барање,
- ако е осуден за извршено кривично дело со правосилна судска пресуда со која е
изречена казна затвор во траење од најмалку шест месеца,
- ако настане трајна или привремена неспособност за непречено вршење на
функцијата подолго од шест месеца непрекинато или смрт и
- кога ќе се утврди дека работи спротивно на овој закон.
Директор на Агенцијата
Член 12
Со работењето на Агенцијата раководи директор кој го именува и разрешува Владата
на Република Македонија.
За именување на директорот се објавува јавен оглас во три дневни весници, кои се
издаваат на целата територија на Република Македонија од кои во еден од весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат
службен јазик различен од македонскиот јазик.
За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови, и тоа:
1) е државјанин на Република Македонија;
2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
4) да има минимум пет години работно искуство;
5) поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати за активно
познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.
Член 13
Директорот доставува извештај за своето работење најмалку два пати годишно до
Владата на Република Македонија, најдоцна еден месец по завршување на
извештајниот период.
Во извештајот од ставот 1 на овој член директорот е должен особено да достави
податоци за видот и обемот на работите извршени при вршење на работите на
Агенцијата.
Ако од извештајот за работа се утврдат недостатоци во финансиското работење на
Агенцијата, директорот е должен истите да ги отстрани во наредните шест месеца.
Член 14
Директорот на Агенцијата ги врши следниве работи:
- ја претставува и застапува Агенцијата,
- ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата,
- предлага програма и акциони планови на Агенцијата,
- ја информира Владата на Република Македонија за сите постоечки административни
и законски пречки за промоција и поддршка на туризмот и предлага мерки за нивно
отстранување,
- ги спроведува одлуките на Управниот одбор,
- се грижи за законито работење и трошење на финансиските средства,
- врши усогласување на деловните активности на Агенцијата,
- изготвува годишна програма за работа и годишен финансиски план за потребните
средства и нивните извори,
- донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работните места во
Агенцијата и други акти на Агенцијата, донесува годишни планови за вработување во
Агенцијата, како и решава за правата од работен однос на вработените во Агенцијата.
- донесува поединечни акти за вработените од областа на работните односи и
- одлучува и за други прашања утврдени со овој закон и со Статутот на Агенцијата.
Член 14-a
Директорот на Агенцијата донесува решение за субвенционирање на странскиот
организиран туристички промет во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на
барањето и потребната документација согласно со прописот од членот 57 став 2 од
Законот за туристичка дејност.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се поднесе жалба во рок од 15
дена до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.

Агенцијата води регистар за поднесени барања и издадени решенија за
субвенционирање на странскиот организиран туристички промет.
Директорот на Агенцијата ги пропишува формата, содржината и начинот на водење на
регистарот за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет.
Член 15
Директорот се разрешува пред истекот на мандатот во следниве случаи:
- на негово барање,
- ако не работи и постапува според закон, Статутот и актите на Агенцијата или
неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор или постапува во
спротивност со нив,
- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика нарушување во вршењето
на работите на Агенцијата и причини штета,
- ако ги занемарува или не ги извршува обврските и со тоа ќе настанат нарушувања во
вршењето на дејноста од интерес на Агенцијата,
- ако не достави извештај согласно со членот 13 став 1 од овој закон,
- ако и по истекот на рокот определен во членот 13 став 3 од овој закон не ги отстрани
недостатоци и/или во тој рок повторно има недостатоци во финансиското работење,
- ако поднесе писмена оставка,
- ако е осуден за извршено кривично дело со правосилна судска пресуда со која е
изречена казна затвор во траење од најмалку шест месеца,
- ако кај него настане трајна или привремена неспособност за непречено вршење на
функцијата подолго од шест месеца непрекинато или смрт и
- се стекне со услови за остварување право на пензија.
Член 16
Директорот одговара за работата и законитоста во работата пред Владата на
Република Македонија.
Член 17
Ако мандатот на директорот и членот на Управниот одбор е истечен, а постапката за
именување на нов директор и членови не е завршена, постојниот директор и
членовите на Управниот одбор продолжуваат да ја вршат функцијата до именувањето
на новите.
Одредбите од ставот 1 на овој член се применуваат и кога директорот и членот на
Управниот одбор се разрешени пред истекот на мандатот.
Совет
Член 17-а
Директорот заради подобра изработка и реализација на Програмата за промоција и
поддршка на туризмот формира Совет кој се состои од 15 члена, и тоа:
- четворица претставници од туристичките стопански комори,

- седуммина претставници од туристичките здруженија, асоцијации и федерации на
Република Македонија,
- двајца претставници од високообразовните институции од областа на туризмот во
Република Македонија,
- еден експерт од областа на туризмот и маркетингот и
- еден претставник од Здружението на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС).
Член 17-б
Претставниците во Советот се именуваат за две години, со право на повторен избор.
Советот го свикува и со него претседава претседателот на Советот, кој се избира од
редот на претставниците на советот, со мнозинство од присутните на конститутивната
седница. Совет може да има и заминик-претседател, кој се избира од редот на
претставниците на Советот, со мнозинство од присутните на конститутивната седница.
Советот заседава најмалку еднаш на секои три месеци по барање на директорот,
претседателот на Советот или една третина од претставниците.
Советот донесува одлуки со просто мнозинство од присутните.
Член 17-в
Советот ги врши следниве работи:
- соработка при изготвување на годишната програма за работа на Агенцијата и другите
документи, преку изготвување стручни мислења и препораки,
- подготвува анализа на остврените резултати од имплементацијата на годишната
програма на Агенцијата, со доставување стручни мислења до директорот на
Агенцијата,
- подготвува истражувања и анализи, по барање на директорот на Агенцијата и по
сопствена иницијатива,
- подготвува извештаи врз основа на спроведените истражувања и анализи, со
препораки и насоки за преземање натамошни активности во надлежност на Агенцијата
и
- врши други работи по барање на директорот на Агенцијата.
Права и должности на вработените
Член 18
Вработените во Агенцијата имаат статус на административни службеници. За
класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и
оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на
административните службеници во Агенцијата се применуваат одредбите од Законот
за административните службеници.

Член 19
За остварување на работите од членот 4 на овој закон Агенцијата може, врз основа на
договор, да користи услуги на правни и физички лица од земјата и странство.
Судир на интереси
Член 20
Во случај на постоење на судир на интереси, се применува Законот за спречување на
судир на интереси.
Член 21
На Статутот, годишната програма за работа и годишниот финансиски план на
Агенцијата согласност дава Владата на Република Македонија.
Надзор во работењето
Член 22
Министерството за економија врши надзор над законитоста на работењето на
Агенцијата.
Преодни и завршни одредби
Член 23
Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон ќе ги именува директорот на Агенцијата и членовите на Управниот
одбор.
Агенцијата ќе започне со работа во рок од 30 дена од денот на именувањето на
директорот.
Управниот одбор во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање го донесува
Статутот на Агенцијата.
Вработените во Министерството за економија кои вршеле работи од областа на
промоција на туризмот ги презема Агенцијата согласно со актите за внатрешна
организација и систематизација на работните места во Агенцијата.
Член 24
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.

