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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Врз основа на член 53-a став 3 и член 53-б став 2 од Законот за угостителската дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 
187/13 и 166/14), министерот за економија, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОБИВАЊЕ 
НА ОЗНАКАТА ВО СЕЛСКИТЕ ДОМАЌИНСТВА ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ, 

КАКО И  ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ОЗНАКАТА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот и поблиските критериуми за добивање на 

ознаката во селските домаќинства во руралните средини, како и  формата и содржината на 
образецот на ознаката.

Член 2
Селските домаќинства претставуваат функционална единица на една семејна фарма (во 

натамошниот текст – објект), каде што на гостите во зависност од видот, им се даваат 
угостителски услуги за подготовка и послужување на топли и ладни јадења, пијалoци и 
напивки вообичаени за крајот во кој се наоѓа селското домаќинство, главно од домашно 
производство, а најмногу за 50 лица истовремено, како и услуги на сместување и други 
услуги за туристичка потрошувачка.

Под домашно производство се подразбираат:
- земјоделски производи произведени од страна на селските домаќинства кои даваат 

угостителски услуги и
- земјоделско-прехранбени производи произведени во други селски домаќинства 

запишани во регистарот за земјоделци, од каде се купуваат производите од страна на 
селското домаќинство кое дава угостителски услуги.

Под храна и пијалоци типични за регионот на едно селско домаќинство се смета сето 
она што е подготвено на традиционален начин и дадено како услуга на клиентот на самата 
локација (локална храна, пијалoци и напивки).

Член 3
Со ознака за рурални средини, на барање на селското домакинство се означуваат: куќи, 

апартмани и соби за издавање.
Куќата, апартманот или собите за издавање од став 1 на овој член  претставуваат 

угостителски објекти во сопственост на селските домаќинства кои се издаваат на туристи. 
Тие треба да ги исполнуваат минимално техничките услови за давање услуги за 
сместување, а доколку се даваат услуги за исхрана треба да бидат исполнети и условите за 
давање исхрана согласно прописите за безбедност на храната.

Во руралните средини, категоризацијата на куќите, апартманите и собите за издавање 
се врши согласно Прилог 4 од Правилникот за услови за категоризација на објектите за 
вршење на угостителска дејност и согласно поблиските критериуми утврдени во 
членовите 4 и 5 од овој правилник.

Член 4
Објектот на селското домаќинство треба да биде уреден и опремен во согласност со 

традицијата на крајот во кој се ноаѓа истиот. Уредувањето и опремувањето на објектот 
треба да обезбеди непречено и сигурно движење и престој на гостите и членовите на 
домаќинството, непречен проток на стварите и соодветно чување на стоката, храната и 
пијалoкот. 
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Внатрешното уредување на објектот треба да биде без оштетувања и знаци на 
дотраеност, а опремата и уредувањето во објектот не треба да бидат оштетени и треба да 
бидат во исправна и функционална состојба.

Надворешниот изглед на објектот треба да биде без оштетувања и знаци на дотраеност, 
а околината треба да биде уредена. 

Член 5
Во објектот на селското домаќинство - собите во куќите, становите за одмор и собите 

кои се издаваат на гости можат да бидат еднокреветни, двокреветни и повеќекреветни.
Површината на собата треба да изнесува најмалку 7 м2 за еднокреветна и 10 м2 за 

двокреветна соба, не сметајќи ги во тоа споредните простории како што се бања, ВЦ, 
претпростор и балкон.

Површината на бањата со ВЦ-то треба да изнесува најмалку 2,5 м2, претпросторот со 
мијалник 1 м2, а дневниот престој со просторот за послужување и кујнскиот простор 
(доколку е организирана исхрана) 9 м2.

Внатрешната височина во собите со равен кров и просечната висина на собите со кос 
кров од подот до таванот треба да изнесува најмалку 2,4 метри.

Селското домаќинство кое на гостите им дава услуга за исхрана, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци (појадок, полупансион, пансион, останати топли и ладни јадења), 
треба во близина на објектот да има угостителски содржини кои одговараат на 
капацитетот, опремени и уредени на соодветен начин за подготовка и конзумирање на 
храната согласно овој правилник.

Селското домаќинство може на отворен простор или во просторија, односно затворен 
простор да подготвува храна на традиционален начин (ражен, скара, сач, фурна, котел и 
сл.).

Селското домаќинство кое послужува храна и пијалоци во задолжителните 
угостителски содржини (ресторан, тераса) може истите да ги послужува и надвор од тие 
содржини во традиционални објекти во состав на селското домаќинство или во уреден 
простор во руралното опкружување надвор од селското домаќинство. 

Доставата на храна и пијалоци и приборот за послужување, како и послужувањето 
надвор од селското домаќинство треба да биде во соодветни посатки. 

Во просторијата за послужување на гости каде има поставено маси, треба да биде 
обезбеден простор од најмалку 4 м2 за една маса со четири (4) столови.

Во угостителските објекти во кои гостите покрај пулт или шанк се послужуваат со 
храна и пијалoци, треба да биде обезбеден простор од најмалку 0,8 м2 по еден гостин не 
сметајќи го просторот зафатен со опремата  (пулт, шанк и слично).

Член 6
Ознаката за селските домакинства во руралните средини кои вршат угостителска 

дејност е сончоглед и се изработува на плочка во форма на правоаголник со димензии 
30х21 см, на бела подлога и рамка со црна боја.

Формата и содржината на ознаката за селско домакинство во рурална средина  дадени 
се во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 7
Селските домакинства во руралните средини кои вршат угостителска дејност, на 

главниот влез во угостителскиот објект треба на видно место да ја истакнат ознаката за 
селско домакинство во рурална средина, до ознаката  категоријата на угостителскиот 
објект и називот на објектот.
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Член 8
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 13-4291/8
10 ноември 2014 година Министер за економија,

Скопје Беким Незири, с.р.

             

                     
         


