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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителска 
дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на  27 
декември 2013 година.

Бр. 07- 5111/1                                                                                          Претседател
27 декември 2013 година                                                               на Република Македонија,                      

     Скопје                                                                                          Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Член 1
Во Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија“ 

број 62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12 и 164/13), во членот 17 по ставот 3 се додава 
нов став 4, кој гласи:

“Називот и содржината на видот на угостителскиот објект од членот 16 од овој закон ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на угостителството.“

Член 2
Во членот 18 точка 2 по зборот “планинарски“ се додаваат зборовите: “и ловни“.

Член 3
Во членот 19 ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 се бришат.

Член 4
По членот 19 се додаваат пет нови члена 19-а, 19-б, 19-в, 19-г и 19-д, кои гласат:

“Член 19-а
За угостителскиот објект за исхрана национален ресторан - меана, органот на 

државната управа надлежен за работите од областа на угостителството издава  посебна 
ознака. 
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Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на угостителството ги пропишува формата и содржината на образецот на ознаката 
од ставот 1  на овој член.

За да може да ja добие ознаката од ставот 1 на овој член угостителскиот објект треба да 
ги исполни следниве критериуми:

1) извршена категоризација согласно со членот 27 од овој закон, со не изминат рок на 
важност;

2) понудата на храна во листите за јадење треба да биде во сооднос од најмалку 70% 
домашни традиционални јадења споредбено со интернационалните јадења, додека 
понудата на вино и други пијалаци треба да биде во сооднос од најмалку 80% вина и 
други пијалаци произведени во Република Македонија споредбено со интернационални 
вина и други пијалаци;

3) при надворешното и внатрешното уредување на угостителскиот објект да се 
употребуваат природни материјали, како и мотиви од домашната традиционална култура, 
народни инструменти, носии, покуќнина - садови и слично;

4) облеката на персоналот треба да има апликации и мотиви од традицијата и 
5) музиката која ќе се изведува во угостителскиот објект треба да биде изворна со 

акустичен звук.
Oзнаката од ставот 1 на овој член не може да се пренесува. 
Начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката од ставот 1 на овој член ги 

донесува Владата на Република Македонија на предлог на  министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството во рок 
од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19-б
Постапката за добивање на ознаката од членот 19-а од овој закон ја спроведува 

Комисија за спроведување постапка за добивање на ознаката национален ресторан - меана 
(во натамошниот текст: Комисијата) составена од пет члена, кои имаат заменици. 

Комисијата ја формира  министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на угостителството и е составена од еден член на органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството, еден член од 
Министерството за култура, еден член од Кабинетот на заменик-претседателот на Владата 
на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со 
економските ресурси, еден член од туристичките комори и еден член од  угостителското 
стопанство.

Членот од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството во Комисијата е и претседател на Комисијата.

За спроведената постапка Комисијата изготвува решение во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето, доколку се исполнети критериумите утврдени согласно со 
членот 19-а од овој закон.

Решението од ставот 4 на овој член се издава со важност од три години.
Против решението од ставот 4 на овој член може да се поднесе жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Трошоците за добивање на ознаката од членот 19-а став 1 од овој закон ги сноси 

угостителот.
Висината на трошоците од ставот 7 на овој член ги определува министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството врз основа на реално направените трошоци за работење на Комисијата и 
подготвувањето на решението.
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Трошоците од ставот 7 на овој член се уплатуваат на сметка на сопствени приходи на 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството.

Член 19-в
За добивање на ознаката од членот 19-а став 1 од овој закон угостителот поднесува 

барање до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството.

Со барањето од ставот 1 на овој член се приложува:
1) решение од Централниот регистар на Република Македонија и
2) решение за извршена категоризација 
Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува на два идентични обрасци со еден 

прилог на докази.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на угостителството.

Член 19-г
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството води 

Регистар за националните ресторани - меани. 
Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на угостителството ги пропишува формата, содржината и начинот на водењето на 
Регистарот на националните ресторани - меани.

Член 19-д
Ознаката од членот 19-а став 1 од овој закон се одзема со решение на министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството, во случаи кога носителот на ознаката ќе престане да ги исполнува 
критериумите утврдени согласно со овој закон. 

Против решението од ставот 1  на овој член може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 5
Во членот 21 по ставот 4  се додаваат три нови става 5, 6 и 7, кои гласаат:
 “Министерството за економија 30 дена пред истекот на рокот на важноста на 

претходно издадена лиценца го потсетува носителот на лиценцата за периодот на 
важноста на истата.

Потсетувањето се врши преку доставување на електронска порака на е-маил адресата  
од тековната состојба на правното лице. 

Потсетувањето може да се врши и со СМС - порака, доколку носителите на лиценца 
дале претходна согласност дека тоа ќе биде на нивен трошок.“

Член 6
Во членот 23 став 1 точка 1 пред зборот „одморалишта“ запирката се заменува со 

сврзникот „и“, а  зборовите: “и кампови“ се бришат.

Член 7
Во членот 27 став 1 по зборот “планинарски“ се додаваат зборовите: “и ловни“, а 

зборот “куќи“ се брише. 



Службен весник на РМ, бр. 187 од 30.12.2013 година

4 од 7

Член 8
Во членот 35 став 1 точката 1 се менува и гласи:
“да ги одржува просториите и опремата и да дава услуги во угостителскиот објект 

според пропишаните минимално-технички услови, како и условите за категоризација за 
видовите објекти за кои е предвидена категоризација утврдена со решение на Комисијата 
за категоризација, или според пропишаните критериуми за означување посебни видови на 
угостителски објекти за кои е предвидено издавање посебни ознаки со решение на 
давателот  на ознаката;“.

Член 9
Во членот 47 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 се бришат.

Член 10
По членот 53  се додаваат шест нови члена 53-а, 53-б, 53-в, 53-г, 53-д и 53-ѓ, кои гласат:

“Член 53-а
За услугите на физичките лица во угостителските објекти за сместување во рамките на 

селските домаќинства во руралните средини, по задолжителната категоризација се издава 
посебна ознака.

 Ознаката од ставот 1 на овој член ја издава органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на угостителството.

Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 
областа на угостителството ја пропишува формата и содржината на образецот на ознаката 
од ставот 1  на овој член.

Член 53-б
За да може да се добие ознаката од  членот 53-а став 1 од овој закон угостителските 

објекти за сместување во рамките на селските домаќинства во руралните средини треба да 
ги исполнат следниве критериуми:

1) извршена категоризација согласно со членот 47 од овој закон со не изминат рок на 
важност;

2) при надворешното и внатрешното уредување на угостителскиот објект да се 
употребуваат природни материјали, како и мотиви од традиционалната култура, народни 
инструменти, носии, покуќнина - садови и слично и

3) топлите и ладни јадења, пијалаци и напитоци кои се послужуваат да бидат домашни 
и еколошки произведени. 

Начинот и поблиските критериуми за добивање на ознаката од ставот 1 на овој член ги 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на угостителството.

Член 53-в
Постапката за добивање на ознаката од членот 53-а од овој закон ја спроведува 

Комисија за спроведување на постапка за добивање на ознаката за рурални средини (во 
натамошниот текст: Комисијата) составена од три члена кои имаат заменици. 

Комисијата ја формира  министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на угостителството и е составена од еден член на органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството, еден член од 
туристичките комори и еден член од  угостителското стопанство.

Членот од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството во Комисијата е и претседател на Комисијата.
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За спроведената постапка Комисијата изготвува решение во рок од 30 дена од денот на 
поднесувањето на барањето, доколку се исполнети критериумите утврдени согласно со 
членот 53-а од овој закон.

Решението од ставот 4 на овој член се издава со важност од три години.
Против решението од ставот 4 на овој член може да се поднесе жалба до Државната 

комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
Трошоците за добивање на ознаката од членот 53-а став 1 од овој закон ги сноси 

носителот на селското домаќинство.
Висината на трошоците од ставот 7 на овој член ги определува министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството врз основа на реално направените трошоци за работење на Комисијата и 
подготвувањето на решението.

Трошоците од ставот 7 на овој член се уплатуваат на сметка на сопствени приходи на 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството.

Член 53-г
За добивање на ознаката од членот 53-а став 1 од овој закон угостителот поднесува 

барање до давателот на ознаката. 
Со барањето од ставот 1 на овој член се приложува:
1) документ за регистрирана дејност од регистарот на физички лица кои вршат 

угостителска дејност што се води во општината и
2) решение за извршена категоризација.
Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува на два идентични обрасци со еден 

прилог на докази.
Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на угостителството.

Член 53-д
Органот на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството води 

Регистар за добивање на ознака за руралните средини. 
Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од 

областа на угостителството ги пропишува формата, содржината и начинот на водењето на 
Регистарот за добивање на ознака за руралните средини.

Член 53-ѓ
Ознаката од членот 19-а став 1 од овој закон се одзема со решение на министерот кој 

раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството, во случаи кога носителот на ознаката ќе престане да ги исполнува 
критериумите утврдени согласно со овој закон. 

Против решението од ставот 1  на овој член може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“

Член 11
Во членот 58 став 1 зборовите: “од мал обем“ се бришат. 
Точките 2 и 3 се бришат. 

Член 12
Во членот 67-а  ставот 1 се менува и гласи: 
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“Глоба во износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
самото место за прекршок  на физичкото лице, ако:    

1) дејноста ја врши без да е запишан во регистарот што го води градоначалникот на 
општината, а во градот Скопје градоначалникот на општината на подрачјето на градот 
Скопје  (член 4 став 2);

2) давањето на собите, апартманите, куќите и становите за одмор не го врши преку 
туристичка агенција и туристичко биро врз основа на договор (член 48);

3) давањето на угостителските услуги во куќи, апартмани и соби за одмор го врши 
спротивно на членот 51 од овој закон; 

4) угостителските услуги во селските домаќинства ги врши спротивно на членот 53 
ставови 1 и 2 од овој закон;  

5) изнајмува соби, апартмани, куќи за одмор спротивно на членот 46 став 1 точка 1 од 
овој закон;

6) дава услуги на појадок спротивно на членот 46 став 1 точка 3 од овој закон;
7) членот на домаќинството или лицата кои им помагаат на членовите на 

домаќинството не ги исполнуваат здравствените услови за работа во угостителството во 
смисла на членот 52 став 2 од овој закон;

8) користи ознака без добиено решение (член 53-в став 5);
9) дава услуги во сидришта  и пристаништа, како и кога пловниот објект кружи надвор 

од сидриштето и пристаништето на лица кои не се наоѓаат на пловниот објект заради 
превоз (член 54 став 4);

10) на видно место не го истакне  називот на услугите кои ги дава од членот 51 став 1 
точка 2 од овој закон;

11) не води книга на евиденција на гостите (член 51 став 1 точка 5);
12) дава услуги во пловни објекти за повеќе од 20 гости истовремено (член 54 став 3); 
13) објектите во кои се даваат конфекционирани угостителски услуги не ги 

исполнуваат минимално-техничките услови и другите услови пропишани со закон (член 
41 став1);

14) конфекционираните угостителски услуги се вршат на места кои не се одобрени од 
градоначалникот на општината, а во градот Скопје од градоначалникот на градот Скопје 
(член 41 став 2);

15) покрај јадења во конфекционирана состојба се послужуваат и други јадења (член 41 
став 3) и

16) објектите за давање на угостителските услуги не ги исполнуваат минимално-
техничките услови од членот 47 став 1 од овој закон.

Овластениот  инспектор на општината и овластениот инспектор на градот Скопје за 
прекршоците од ставот 1 на овој член е должен на сторителот на прекршокот да му врачи 
покана за плаќање на глоба во рок од осум дена од денот на врачувањето на поканата. 

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата  од ставот 1 на овој член, овластениот 
инспектор на општината и овластениот инспектор на градот Скопје за прекршоците 
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Прекршочната комисија.“

Член 13
Во членот 69 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи:
“3)користи ознака национален ресторан - меана без добиено решение согласно со 

членот 19-в став 4 од овој закон;“.
Точките 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 4, 5, 6, 7 и 8. 
Точката 8 која станува точка 9 се менува и гласи:
„9) да ги одржува просториите и опремата и да дава услуги во угостителскиот објект 

според пропишаните минимално-технички услови, како и условите за категоризација за 
видовите објекти за кои е предвидена категоризација утврдена со решение на Комисијата 
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за категоризација, или според пропишаните критериуми за означување посебни видови на 
угостителски објекти за кои е предвидено издавање посебни ознаки со решение на 
давателот на ознаката (член 35 став 1 точка 1);“.

Точките 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 10, 11, 12 и 13. 

Член 14
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за угостителска дејност.
                                            

Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија”. 


