Република Северна Македонија
Јавна Установа Национален Парк “Маврово”

Пријава за движење на територија на Н.П. “Маврово”/
Registration for movement on the territory of Mavrovo N.P.
Име и презиме / Name and surname
*Назив на агенција- фирма- организација/
* Name of agency-company-organization
(за организирани посети/ for organized tourist groups)

*Име и презиме на одговорно лице за групата/
* Name and surname of the person responsible for the group
(за организирани посети/ for organized tourist groups)

Контакт информации/ Contact information
Број на посетители кои ги пријавувате/Number of visitors
*Име и презиме на членовите на групата/ Name and
surname of the members of the group
(за групи до 5 посетители, за поголеми групи да се достави посебна листа
со име и презиме на сите учесници /for groups of up to 5 visitors, larger
groups to submit a separate list with the name and surname of all participants)

Земја / Country
Наведете во кој дел од територијата на НП Маврово ќе се
движите - почетна и крајна точка/ Indicate in which part of
the territory of NP Mavrovo you will visit - starting and ending
point
Цел на посетата/ Purpose of the visit

Наведете датум за кој се пријавува активноста и се бара
дозволата за движење( приближно време на почеток-крај
на активноста) / Date for which the permit is requested
(approximate start-end time of the activity)

o
o
o

Туристичка посета/ Tourist visit
Работна посета/ Working visit
Друго (наведете ја причината за посета)/ Other

Датум и време поаѓање
/ Date and time of starting
Датум и време на
враќање
/ Date and time of return

Наведете дали имате потреба од ангажман на
професионален локален водич или некои дополнителни
услуги/ Do you need to hire a professional local guide or some
additional services
o

Потврдувам дека извршив уплата на туристичка такса преку системот за наплата на Н.П. “Маврово” - на име:
/ I confirm that I paid the tourist tax using the electronic payment system of N.P. "Mavrovo" - by name:

o

Потврдувам дека уплатата на туристичка такса ќе ја извршам по пат на фактура за која ќе ви доставам комплетни
информации преку вашата електронска пошта/ I confirm that I will pay the tourist tax with an invoice for which I will provide
complete information via your e-mail.
Пријавено на ден / Date of application

Потпис / Signature

Маврови Анови - 1256
www.npmavrovo.org.mk
++ 380 (0) 42 489 019; 489 425
npmavrovo@npmavrovo.org.mk; infopoint@npmavrovo.org.mk

