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Врз основа на Годишната програма на Секторот за туризам и локален 

економски развој за 2022 година, предвидено e субвенционирање на 
уплатената такса за привремен престој на домашни и странски туристи за 
физички лица вршители на угостителска дејност во општина Охрид. Согласно 
истата и донесениот Правилник за субвенционирање- (начинот и видот) на 
туристичката такса на вршителите на угостителска дејност од 07.10.2022  со 
бр. 08-13707/10, општина Охрид објавува:  
 

             JАВЕН ПОВИК 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ СУБВЕНЦИИ НА УПЛАТЕНАТА 

ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ТУРИСТИ 
 

Цел:  Целта на оваа активност е поттикнување на физичките лица запишани во 
регистарот на физички лица вршители на угостителска дејност во oпштина 
Охрид уредно да ја водат евиденцијата за престојот на гостите во својот 
сместувачки објект, со што ќе се стимулира редовната наплата на ТПП. 
Висината на Субвенцијата ќе изнесува 80% од уплатената такса за 
примвремен престој по основ на вкупниот број на остварени ноќевања за 
периодот од 01.01 – 31.05.2022 година. 
 
Вкупен износ: Вкупниот износ на субвенциите не смее да го надминува 
предвидениот износ одобрен во Програмата Г2 за тековната година. Во случај 
на пристигнати барања за субвенции во вкупен износ поголем од предвидениот 
со Годишната Програма, ќе се применува принципот „прв дојден – прв 
услужен“се до исполнување на предвидениот износ. 
 
Краен рок: Крајниот рок за пријавување е 04. 11. 2022 год. 
 
Право на учество: Право на учество имаат сите физички лица вршители на 
угостителска дејност од мал обем во општина Охрид кои: 
 
• се регистрирани во регистарот на физички лица кои вршат угостителска 
дејност и поседуваат Решение за упис во регистарот; 
 
• поседуваат важечко Решение за извршена категоризација на сместувачкиот 
објект; 
 
• уредно ја уплатиле таксата за привремен престој на домашни и странски 
гости. 
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Потребна документација:  
 
• Барање за субвенционирање на ТПП (образец составен дел од овој Јавен 
повик); 
•Копија од Решението за упис во регистарот на физички лица кои вршат 
угостителска дејност; 
• Копија од важечко Решение за извршена категоризација; 
• Книгите за евиденција на домашни и странски гости (на увид по барање на 
Комисијата); 
• Копија од уплатници за извршена уплата на ТПП (да се наведи за кои месеци 
се однесува уплатата, истите треба да одговараат на субвенционираниот 
период); 
• Листа на лица евидентирани во книгите за домашни и странски гости 
(Образец ТПП составен дел од овој Јавен повик); 
• Копија од трансакциска сметка на вршителот на угостителска дејност од мал 
обем. 
 
Начин на субвенционирање: 
Подносителот на барањето за субвенционирање на ТПП за остварени 
ноќевања потребната документација ја доставува преку архивата на општина 
Охрид до Комисијата за субвенционирање на туристичка такса при општина 
Охрид и тоа: за период од 01.01.- 31.05.2022. Краен рок на пријавување 04.11. 
2022 година до 14:00 часот. 
 
Висина на субвенции: 
Висината на субвенцијата изнесува 80% од уплатената ТПП имајќи во предвид 
дека 20% од уплатата оди на буџетот на РСМ, по основ на вкупниот број на 
остварени ноќевања.  
 
Исплата на субвенции: 
Субвенцијата се пресметува во денари. Општина Охрид пресметаниот износ 
на субвенцијата ја уплаќа на сметка на физичкото лице кое врши угостителска 
дејност. 
 
Напомена:  
Начинот и видот на субвенционирање на туристичката такса на вршителите на 
угостителска дејност во општина Охрид е пропишан со Правилник за 
субвенционирање- (начинот и видот) на туристичката такса на вршителите на 
угостителска дејност, со Одлука за давање на согласност на истиот бр. 08-
13707/10 од 07.10.2022 година, а истиот е составен дел на повикот. 
Барањата кои се доставени по истекот на рокот предвиден со овој Јавен повик  
или Барањата кои се неуредни и нецелосни согласно Правилникот за 
субвенционирање на туристичката такса на вршителите на угостителската 
дејност член 5, став (2) и (3) се одбиваат. 
 
 
 
 ГРАДОНАЧАЛНИК 

                                                                                 Кирил Пецаков 
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Листа на лица евидентирани во книгите за домашни и 
странски гости   
 
                                                                                                                        период на 
престој  
                                                                                                                                (од-
до)     
  
_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

________________________________________.   Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 
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_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

________________________________________.   Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 

_________________________________________. Бр. на ноќ. _____           
__________ 
 
                                                              Вкупен бр. на ноќевања _____           

 
*За точноста на дадените податоци одговара подносителот на Барањето за 
субвенционирање на уплатената такса за привремен престој на домашните и 
странските туристи, за физички лица вршители на угостителска дејност од мал 
обем во општина Охрид. 
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Образец ТПП 
 
 

БАРАЊЕ 
За субвенционирање на ТПП            

 
  

1. 
_____________________________________________________________________
___ 
(име и презиме) 
 
2. 
_____________________________________________________________________
___ 
(адреса на издавање) 
 
3. _________________________________     4. 
__________________________________ 
(број и датум на решение                               (број и датум на решение  
за упис во регистар)                                        за категоризација)    
 
5. Период за кој се бара субвенција 
_______________________________________ 
 
6. __________________________________ 
(Вкупен број на остварени ноќевања за периодот на кој се однесува 
субвенционарењето) 
 
7. 
_____________________________________________________________________
____  
(Вкупен износ на уплатена ТПП по основ на остварени ноќевања за периодот)  
од _________________ до _______________год. _____) 
 
8. Број за контакт и е-маил адреса 
  
 
 
Охрид         
 Подносител 
_______________ год. 
        
 _____________________ 
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*За точноста на дадените податоци одговара подносителот на Барањето за 
субвенционирање на уплатената такса за привремен престој на домашните и 
странските туристи, за физички лица вршители на угостителска дејност од мал 
обем во општина Охрид. 
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