
Потврда за прием на 
барања за субвенции за 

КРУЖНА ТУРА 



1. Образец СУ-6 



Лиценца за туроператорска дејност 



Програма за реализирано патување 



2. Копија на договор со 
македонска туристичка 
агенција или потврда од 
тура од странска агенција 
со македонска туристичка 
агенција од каде треба да 
се види, дали 
македонскатата туристичка 
агенција работи во име и за 
сметка на странската 
туристичка агенција или е 
организатор кој продава во 
име на странската агенција. 



2. Копија на договор со 
македонска туристичка 
агенција или потврда од 
тура од странска агенција 
со македонска туристичка 
агенција од каде треба да 
се види, дали 
македонскатата туристичка 
агенција работи во име и за 
сметка на странската 
туристичка агенција или е 
организатор кој продава во 
име на странската агенција. 



2. Копија на договор со 
македонска туристичка 
агенција или потврда од 
тура од странска агенција 
со македонска туристичка 
агенција од каде треба да 
се види, дали 
македонскатата туристичка 
агенција работи во име и за 
сметка на странската 
туристичка агенција или е 
организатор кој продава во 
име на странската агенција 
- Заверен превод на 
македонски јазик 





Ако аплицира странскиот партнер фактури  
и докази за плаќање со македонскиот партнер 

 



1. Копија од групата за која 
се однесува барањето 



3. Интербус листа 
со видливи 
податоци за 
странските туристи 
и граничните 
премини. 



IV. Организаторите кои бараат да добијат 
субвенции, до Агенцијата за промоција и 
поддршка на туризмот во Република 
Македонија, освен барањето и 
документацијата за секој одделен вид на 
превоз согласно член 4 од правилникот за 
субвенции, ја доставуваат следната 
документација 



2. Фотокопија од сметка 
на превозникот од кои се 
видливи податоци за:  
 
- место на поаѓање и 

пристигнување на 
групата  
 

- број на седишта во 
автобусот  
 

- дата на извршениот 
превоз и остварениот 
број километри 
 

- Доказ за реализирано 
плаќање на сметка-
копија од вирман или 
извод 
 

 



Извод за реализирано плаќање- задолжително 
поврзување со бројот на фактура која се приложува 

како доказ 



1 



1 



1 



1 



2 



Решение за категоризација на сместувачки капацитет 



3 



Руминг листа или  
спецификација на гости 



Извод за реализирано плаќање- задолжително 
поврзување со бројот на фактура која се приложува 

како доказ 



Доказ за платена 
туристичка такса со  

назнака за месец 



4. Образец СУ-4 



3. Образец СУ-3 



3. Образец СУ-3 


