Службен весник на РМ, бр. 50 од 30.03.2015 година

20150501957
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Врз основа на членот 57 став 2 од Законот за туристичката дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13 и 27/14)
министерот за економија донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ,
ВИДОТ И ВИСИНАТА НА СУБВЕНЦИИТЕ
Член 1
Во Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.53/13 и 147/14) во членот 3 став (1) алинејата 1 се менува и
гласи:
“-Престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во
сместувачки капацитети кои имаат важечко решение за категоризација (во
понатамошниот текст: категоризирани сместувачки капацитети);“.
Член 2
Во членот 5 став (1) алинејата 3 се менува и гласи:
“-Копија од договор за закуп со категоризираниот сместувачки капацитет, склучен пред
или во моментот на почетокот на престојот на странските туристи и копија од решението
за категоризација, со важност за периодот за сместување на групата;“.
Член 3
Во членот 9 став (2) во точката а) по зборот “Шведска“, се додаваат зборовите
“Англија, Германија“.
Во точката б) по зборовите “Обединети Арапски Емирати“ се додаваат зборовите
“Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите
Американски Држави. “
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) Висината на субвенцијата по пристигнат странски турист од Босна и Херцеговина,
Србија и Бугарија, со остварени минимум седум ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во
денарска противвредност.“
Член 4
Во членот 10 во ставот (2) по зборовите “Обединети Арапски Емирати“ се додаваат
зборовите “Кина, Индија, Германија, Англија, Казахстан, Азербејџан, Катар, Соединетите
Американски Држави. “
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
“(3) По исклучок од став (1) од овој член, висината на субвенцијата по пристигнат
странски турист од Босна и Херцеговина, Србија и Бугарија, со остварени минимум седум
ноќевања со доручек, изнесува 35 евра во денарска противвредност.“
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8) и (9).
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Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 13-1555/2
23 март 2015 година

Министер за економија,

Скопје

Беким Незири, с.р.
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