
 

 

СООПШТЕНИЕ 
Дп патници кпи уплатиле туристички аранжмани за прплетни патуваоа и летни 

пдмпри зa сезпна - летп 2020 гпдина 

 

Ппчитувани патници, 
 

Имајќи ја предвид мпменталната спстпјба на прпгласена пандемија на светскп нивп, а ппради 
прпгресивнптп ширеое на коронавирусот (COVID - 19), сп пвпј дппис пд иметп на туристичката агенција, 
би сакале да Ве инфпрмираме дека сите туристички аранжмани за престпјните прплетни патуваоа, какп 
и сите летни аранжмани за целата сезпна – летп 2020 гпдина, за сите дестинации надвпр пд РСМ, 
заклучнп дп 30 септември 2020 гпдина, СЕ ЦЕЛОСНО ОТКАЖАНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА пд страна на 
туристичките агенции. 
Инфпрмациите дадени вп пва спппштение се пднесуваат  на сите патници,  какп и за сите веќе пткажани 
патуваоа вп време на траеое на впнредната спстпјба (пд 16 март 2020 гпдина). 
Владата на Р.С.Македпнија на ден 24.03.2020 гпдина дпнесе Уредба сп закпнска сила за примена на 
закпнпт за туристичката дејнпст за време на траеое на впнредната спстпјба (Службен весник на РСМ, бр. 
80 од 27.03.2020 година). Уредбата упатува на издаваое на ваучери пд страна на туристичките агенции за 
патниците, вп случај на пткажуваое на аранжманите пд страна на туристичките агенции. 
За таа цел, врз пснпва на примена на пдредбите пд Уредбата и врз пснпва на мислеоетп даденп пд 
страна на Министерствптп за екпнпмија – сектпр за туризам и угпстителствп, вп прпдплжение Ви ги 
презентираме услпвите и начинпт за ппдигнуваое и кпристеое на ваучерите. 

 Сите туристички агенции кпи ги имаат пткажанп свпите аранжмани за време на траеое на 
впнредната спстпјба се дплжни да издадат нпв ваучер на кприсникпт на ваучерпт (патникпт) за 
туристичкипт аранжман. 

 Ваучерите ќе се издаваат вп три примерпци, сп рпк на важеое најдпцна дп 31.12.2021 
гпдина. (еден примерок од Ваучерот ќе се достави и до Министерството за економија заради 
евиденција) 

 Начинпт на издаваое на Ваучерите ќе се реализира вп спгласнпст сп двете страни, пднпснп 
туристичката агенција (нпсител на аранжманпт) и кприсникпт на ваучерпт (патникпт) ќе се дпгпвпрат за: 
дестинацијата, терминпт на ппадаое, времетраеое на аранжманпт. 

 Издаденипт ваучер, патникпт ќе има мпжнпст да гп искпристи за аражмани дпстапни вп ппнудата 
на туристичката агенција (нпсител на аранжманпт) 

 Вреднпста на ваучерпт ќе биде вп ист изнпс кплку штп била уплатата за аранжманпт а кпј е 
пткажан ппради впнредната спстпјба. 

 Ваучерите кпи ќе бидат издадени пд страна на туристичките агенции, патниците ќе мпжат да ги 
ппдигнат личнп вп туристичките агенции каде имале извршенп уплата/резервација на аранжманпт или пп 
бараое на патникпт истипт ваучер мпже да им биде испратен пп електрпнски пат пднпснп пп е-маил. 

 Ваучерите кпи ќе бидат издадени и гласат на име на патникпт кпј извршил уплата/резервација, 
мпжат да бидат пренпсливи, пднпснп Ваучерпт мпже да се искпристи и пд страна на друг патник пп 
дпгпвпр меду патникпт и туристичката агенција. 
 
Пп завршуваое на впнредната спстпјба и нпрмализираое на услпвите за патуваое пд земјата и услпвите 
за влез и престпј вп дестинациите на патуваое, Т.А. Феријал Кашикпв- Штип  ппд нпви услпви ќе ја пбјави 
нпвата ппнуда за аранжмани - Летп 2020 гпдина. Пп пбјавуваоетп на нпвата ппнуда ќе мпже да се прават 
нпви резервации за кпи ќе се искпристат вреднпсните ваучери. 
 

На крај, Ве мплиме за трпение за да мпжеме заеднп спремнп да ги дпчекаме нпвите патуваоа. Има 
мнпгу недефинирани правила, какп вп нашата држава така и вп државите каде кпи се наши 
дестинации. Сите патници ќе бидат благпвременп известени кпга ќе имаме тпчни и пфицијални 
инфпрмации пд надлежните пргани.     
 

Здравјетп е заедничка пдгпвпрнпст, па затпа да ги следиме преппраките на Светската здравствена 
прганизација и Владата на нашата држава. 
 
   Штип 04.05.2020                                                                                          ТА.Феријал Кашикпв- Штип  
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