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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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за угостителска дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 

декември 2014 година.
  

       Бр. 07 – 4873/1                           Претседател
29 декември 2014 година       на Република Македонија,                      

      Скопје                             д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

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

62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13 и 187/13) по членот 4 се додаваат три нови 
члена 4-а, 4-б и 4-в кои гласат:

„Член 4-а
Физичките лица кои согласно одредбите на овој закон вршат угостителска дејност 

поднесуваат барање за упис во регистарот до градоначалникот на општината, а во градот 
Скопје до градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува:
- пријава до Државниот пазарен инспекторат за исполнети минимално - технички 

услови; 
- доказ за сопственост доколку се работи за физички лица кои вршат угостителски 

услуги за сместување во куќи, апартмани и соби, 
- доказ за сопственост, или доказ за правото на користење, доколку се работи за селски 

домаќинства во кои се даваат услуги на издавање соби и апартмани и
- доказ за платена административна такса во износ од 50 денари. 
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува на два идентични обрасци, со еден 

прилог на докази.
Формата и содржината на образецот на барањето од став 1 на овој член го пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на угостителството.
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Член 4-б
Градоначалникот на општината, а во градот Скопје градоначалникот на општината на 

подрачјето на градот Скопје, во рок од осум дена, од денот на приемот на барањето од 
членот 4-а став 1 од овој закон, донесува решение за упис во регистарот.

Градоначалникот на општината, а во градот Скопје градоначалникот на општината на 
подрачјето на градот Скопје, во рок од осум дена, од денот на приемот на барањето од 
членот 4-а став 1 од овој закон, донесува решение за одбивање на барањето за упис во 
регистарот, доколку барањето е некомплетно.

Формата и содржината на образецот на решението од ставовите 1 и 2  на овој член го 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на угостителството.                                                                      

                                                                           
Член 4-в

Физичките лица, кои се регистрирани во регистарот од членот 4-а од овој закон, во рок 
од 15 дена, од денот на престанување на вршење на дејноста за која се регистрирани, 
поднесуваат барање за престанок на важење на решението за упис во регистарот.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува:
- решение за упис во регистарот на физичките лица кои вршат угостителска дејност и 
- доказ за платена административна такса во износ од 50 денари.
Градоначалникот на општината, а во градот Скопје градоначалникот на општината на 

подрачјето на градот Скопје, врз основа на барањето од ставот 1 на овој член, во рок од 
осум дена донесува решение за престанок на важење на решението за упис на физичкото 
лице од регистарот.

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член го пропишува 
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на угостителството.

Формата и содржината на образецот на решението од ставот 3 на овој член го 
пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на угостителството.“

Член 2
По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи: 

„Член 47-а
Градоначалникот на општината, а во Градот Скопје градоначалникот на Градот Скопје 

води регистар за категоризираните угостителски објекти од членот 27 став 2 од овој закон. 
Градоначалникот на општината, а во Градот Скопје градоначалникот на Градот Скопје, 

до 15 јануари во тековната година, за претходната година доставува извод од регистарот 
од ставот 1 на овој член, до органот на државната управа надлежен за работите од областа 
на угостителството, со цел формирање база на податоци на државно ниво. 

Градоначалникот на општината, а во Градот Скопје градоначалникот на Градот Скопје, 
два пати годишно, до 15 јануари во тековната година за претходната година и до 15 јуни 
во тековната година, доставува извештај од извршените промени во регистарот од ставот 1 
на овој член,  до органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството.

Формата, содржината и начинот на водењето на регистарот од ставот 1 на овој член, 
како и формата, содржината и начинот на доставување на изводот од регистарот од ставот 
2 на овој член и формата, содржината и начинот на доставување на извештајот од ставот 3 
на овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа 
надлежен за работите од областа на угостителството.“
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Член 3
Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегување во сила на овој закон. 

Член 4
Одредбите на членот 47-а од овој закон ќе отпочнат да се  применуваат во рок од 30 

дена од денот на влегувањето во сила на подзаконските акти од овој закон. 

Член 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за угостителска дејност.

Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Македонија“. 


