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20130110329
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенцијата за промоција и поддршка
на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.
103/2008, 156/2010 и 59/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана
на 3.1.2013 година, донесе
ПРОГРАМА
ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2013 ГОДИНА
Член 1
Oва програма е наменета за промоција и поддршка на туризмот на Република
Македонија за 2013 година.
Потребните средства за реализација на програмата изнесуваат 139.935.000 денари и
истите се планирани во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција и поддршка на
туризмот категорија 42- стоки и услуги и 46-субвенции и трансфери.
Член 2
Средствата од член 1, став 2 на ова програма се наменуваат за промотивни активности
и активности на поддршка на туризмот и тоа:
a) За конвенционални промотивни активности во кои што спаѓаат:
- подготвување, печатење и дистрибуција на печатен промотивен материјал;
- учество на следните туристички саеми: Утрехт, Виена, Хелсинки, Истанбул, Варшава,
Брисел, Милано, Софија, Белград, Берлин, Москва, Гетеборг, Тирана, Познањ, Шангај,
Токио, како и во Индија и Флорида, САД;
- организирање на презентации пред и средби со странски туроператори;
- организација на посети на Република Македонија за туроператори, новинари и славни
личности;
- билборд кампањи;
- реклами во принтани медиуми;
- организација на конференции и работилници за дојдовен туризам и
- соработка со Генерален Секретаријат и Агенција за странски инвестиции и промоција
на извоз во однос на детерминирање на ТВ кампањи;
се наменуваат 52.935.000,00 денари.
б) За активности на електронска промоција во кои што спаѓаат:
- активно користење на Веб портал и Веб страни и
- користење на интернет социјални мрежи и промоција на веб пребарувачи;
се наменуваат 5.000.000,00 денари.
в) За специфична промотивна активност насочена кон транзитните патници организација на делење на флаери на гранични премини и креирање на додатна понуда по
должина на главни патни правци, се наменуваат 3.000.000,00 денари.
г) За активности за подршка на туризмот во кои што спаѓаат:
- потикнување и организација на мапирање и обележување на планинарски патеки,
креирање на мапи како и комплетен водич и е-водич со планинарски патеки;
- потикнување и организација на мапирање и обележување на велосипедски патеки,
креирање на мапи како и комплетен водич и е-водич со велосипедски патеки;
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- поддршка на развојот и промоција на авто кампови;
- развој на „Изнајми викендица-стан” е-пазар;
- изработка на стратегии за развој на разни алтернативни форми на туризам и
имплементација на проекти опфатени од истите;
- поддршка на организацијата и промоцијата на културни, спортски и други настани
кои имаат значење за туристичката понуда во Република Македонија;
- остварување на соработка со општини и плански региони;
- организирање на директни деловни средби со национални туристички организации со
цел поттикнување на понудата за регионални тури за подалечни пазари како за заеднички
настап на истите;
- остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации и
вклучување во заеднички проекти за промоција и развој на туризмот;
- остварување на законските обврски по однос на туристичките развојни зони и
- други проекти за поддршка на туризмот;
се наменуваат 19.000.000,00 денари.
Член 3
Средствата од член 1, став 2 на ова програма во висина од 60.000.000 денари се
наменуваат за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет.
Член 4
За начинот и динамиката за реализирањето на оваа програма ќе се грижи Агенцијата за
поддршка и промоција на туризмот.
Член 5
Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот за реализираните активности ќе
достави извештај до Владата на Република Македонија како и постигнатите резултати со
образложение за евентуални одстапувања од планираните активности заклучно со 31 јуни
2014 година.
Член 6
Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 41-9741/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.
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