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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 26 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија
за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) Владата на
Република Македонија, на седницата, одржана на 15.1.2019 година, донесе
ПРОГРАМА ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА РАБОТНИЦИ СО
НИСКИ ПРИХОДИ
I
Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на домашен туризам за
работници со ниски приходи.
Средствата за реализација на оваа програма се утврдени со Буџетот на Република
Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 238/18)
Раздел 100.01 – Министерство за економија, ПотпрограмаДО –Поддршка на домашен
туризам за работници со ниски приходи, ставка 464 – Разни трансфери, во износ од
20.000.000,00 денари.
II
Средствата од делот I од оваа програма ќе се користат за поддршка на домашен
туризам за работници со ниски приходи.
Министерството за економија со цел за надминување на ефектите на социјалната
исклучивост на лица со ниски примања и стимулирање на развојот на туризмот во
Република Македонија вон туристичката сезона организира одмор на работници со ниски
приходи чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето износот од
22.000,00 денари. Одморот ќе биде организиран во угостителските објекти за сместување
во туристички центри на Република Македонија, надвор од местото на живеење на
лицето-подносителот на барањето, во период од не повеќе од пет дена.
Министерството за економија објавува Јавен повик за пријавување на интерес на
угостителските објекти за сместување во туристичките центри во Република Македонија
кои се заинтересирани за учество во првиот квартал од 2019 година во два дневни весници
и веб страната на Министерството за економија. Врз основа на доставените пријави за
интерес, Министерството за економија утврдува Листа на угостителските објекти за
сместување во туристички центри на Република Македонија во кои работниците со
ниски приходи ќе можат да го реализираат одморот.
III
Министерството за економија ќе објави Јавен повик за организирање на одмор на
работници со ниски приходи кои ќе пријават интерес за користење на средства за
организиран одмор, во два дневни весници и веб страната на Министерството за
економија.
Едно лице може да поднесе само едно барање за добивање на потврда за одмор на работници
со ниски приходи.
За учество по Јавниот повик работниците со ниски приходи - баратели до
Министерството за економија треба да достават:
- пополнет образец на барање за добивање на потврда за одмор на работници со ниски
приходи
- потврда од работодавецот за висината на исплатена плата на барателот и на членовите
на потесното семејство во последните три месеци кои заедно со него ќе го користат
одморот,
- фотокопија од лична карта или патна исправа за барателот и членовите на потесното
семејство кои заедно со него ќе го користат одморот,
- доказ за членовите на потесното семејство (извод од венчани, потврда за развод или
умреница за член од семејството)
- изјава дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се наведени
во барањето ќе го користат одморот.
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- Изјава дека барателот морално, материјално и кривично одговара за внесените
податоци (личните податоци и финансиските средства) во изјавата, потпишана од
барателот.
Образецот на барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски
приходи може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се
обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk.
Барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи се
поднесува на образец, во А-4 формат, на хартија во бела боја.
Барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи ги содржи
следните податоци:
- орган до кој се поднесува барањето,
- наслов на барањето,
- поле за име и презиме на барателот,
- поле за име и презиме за членовите од потесното семејство на барателот,
- поле за ден, месец и година на раѓање,
- поле за место на раѓање,
- поле за адреса на живеење,
- поле за регистарски број на лична карта и наслов на органот кој го издава
- поле за ЕМБГ на барателот,
- поле за контакт телефон,
- поле за угостителски објект за сместување од листата на објекти
- датум и место,
- потпис на подносителот на барањето.
Формата и содржината на барањето за добивање на потврда за одмор на работници со
ниски приходи се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на оваа програма.
Изјавата дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се
наведени во барањето ќе го користат одморот се поднесува на образец, во А-4 формат, на
хартија во бела боја.
Изјавата дека барателот лично или со членовите на потесното семејство кои се
наведени во барањето ќе го користат одморот ги содржи следните податоци: во горниот
дел стои грбот на Република Македонија, под него има назив: РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во централниот дел стои ИЗЈАВА,
под него се впишува името и презиме, датум и место на раѓање на лицето кое поднело
барање и членовите на неговото потесно семејство, место на живеење на лицето кое
поднело барањето, во долниот лев агол се впишува местото и датумот на поднесување на
изјавата а во долниот десен агол има место за потпис на лицето кое поднело барање за
добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи.
Формата и содржината на изјавата дека барателот лично или со членовите на потесното
семејство кои се наведени во барањето ќе го користат одморот се дадени во Прилог 2 кој е
составен дел на оваа програма.
IV
За спроведување на Јавниот повик за организиран одмор за работници со ниски
приходи,се формира комисија од страна на министерот за економија, која ќе биде
составена од три члена и нивни заменици од редот на вработените во Министерството за
економија. Комисијата по пристигнувањето на сите барања за за добивање на потврда за
одмор на работници со ниски приходи доставени за времетраењето на Јавниот оглас, со
записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати барања и ќе изготви Листа за
баратели кои имаат уредна и комплетна документација која заедно со извештајот ја
доставува до министерот за економија.
Работниците со ниски приходи-баратели кои не доставиле уредна и комплетна
документација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.
Листата на баратели кои доставиле уредна и комплетна документација се објавува на
веб страната на Министерството за економија најдоцна седум дена од денот на
утврдувањето на Листата на баратели.
На работниците со ниски приходи – баратели,кои се утврдени во Листата на баратели,
Министерството за економија им издава Потврда за користење на средства за организиран
одмор во износ од 15.000,00 денари.
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Потврдата за користење на средства за организиран одмор се издава по принципот “прв
дојден прв услужен“.
Потврдата за користење на средства за организиран одмор може да се користи само од
работникот на кој му е издадена заедно со членовите на неговото потесно семејство кои се
наведени во барањето за добивање на потврда за одмор на работници со ниски приходи.
Потврдата за користење на средства за организиран одмор се издава на образец во А4
формат на хартија во бела боја.
Потврдата за користење на средства за организиран одмор содржи: во горниот дел стои
грбот на Република Македонија, под него има назив: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, во централниот дел стои називот на Потврдата:
„ПОТВРДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ОРГАНИЗИРАН ОДМОР”, под него се
впишува името и презиме, датум и место на раѓање на лицето кое поднело барање и
членовите на неговото потесно семејство, место на живеење на лицето кој го поднел
барањето, датум на поднесување на барањето, во долниот лев агол се впишува местото и
датумот на издавање на потврдата и евидентен број, а во долниот десен агол има место за
потпис на министерот за економија.
Формата и содржината на Потврдата за користење на средства за организиран одмор се
дадени во Прилог 3 кој е составен дел на оваа програма.
V
Угостителските објекти од Листата на угостителски објекти за сместување во кои
работниците со Потврдата за користење на средства за организиран одмор, го реализирале
одморот, до Министерство за економија треба да го достават оригиналот од Потврдата за
користење на средства за организиран одмор заедно со фактура за наплата на средствата
за реализираниот одмор, најдоцна до 15.12.2019 година.
VI
Министерството за економија, заклучно со 31.3.2020 година до Владата на Република
Македонија ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа
програма.
VII
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во„Службен
весник на Република Македонија“.
Бр. 45-210/1
15 јануари 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Анѓушев, с.р.
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