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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 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 ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за туристичката 

дејност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули 

2008 година. 
 

      Бр. 07-2883/1                                     Претседател 
14 јули 2008 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                                 Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

 
Член 1 

Во Законот за туристичката дејност (“Службен  весник на Република  Македонија” број 
62/2004), во членот 2 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: 

 “5. “Туристичкиот регион” е географска и функционална просторна површина која 
опфаќа неколку туристички места со заедничко име  чии природни и создадени 
туристички вредности се основа за формирање самостојна туристичка понуда, а што 
претставува  можност за формирање на туристички аранжмани од страна на туристичките 
агенции;”. 

Точките 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стануваат точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 . 
 

Член 2 
Во членот 3 став 2 зборовите: “од мал обем” се  бришат. 
Ставот  3 се брише. 
Ставот 4 станува став 3. 
 

Член 3 
Во членот 6 став 1  зборовите: “Туристички здруженија на спортски” се заменуваат со 

зборот “Спортски”, а по зборот “социјални” се става сврзникот “и” и  се додава зборот 
“образовни”. 
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Член 4 
По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 
 

“Член 7-а 
Правните и физичките лица во областа на туризмот со цел за унапредување на 

дејностите можат да се здружуваат во разни форми на здружување согласно со закон.” 
 

Член 5 
Во членот 15 точките 2, 3, 6 и 11 се менуваат и гласат: 
“2) назнаката “туристичка агенција”, патничка агенција и вообичаените изрази какви 

што се “Tours” и “Travel” и слично во фирмата можат да ги користат  туристичките 
агенции; 

3) кога продава пакет аранжмани, да му даде на потрошувачот општи информации во 
врска со пасошот  и визата кои се однесуваат на граѓаните на Република Македонија, а 
особено  во врска со времето потребно за да се добијат, како и за здравствените 
формалности неопходни за патувањето и престојот; 

6) во промотивните печатени материјали, како и во сите работни документи, видливо да 
се истакне фирмата и седиштето на туристичката агенција; 

11) за продажба на авиобилети туристичката агенција мора да има вработено лице со 
ИАТА сертификат;”. 

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи: 
“16) на видно место на влезот на туристичкиот објект да го истакне  видот на 

платежните картички кои можат да се користат.”                                                   
 

Член 6 
Во членот 16 став 1 точка 2 зборот “средствата” се заменува со зборот  “видовите”, а по 

зборот “категориите” се додаваат зборовите: “на транспортните средства”. 
По  ставот 1  се  додава нов став 2, кој гласи:  
 “Сите услови од договорот пред да бидат ставени во пишана форма во договорот 

мораат да му бидат соопштени на корисникот.”  
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 7 
Во членот 18  ставови 1, 2 и 3    зборот “брошура” се заменува со зборовите: “патничка 

програма”. 
 

Член 8 
Членот 19 се менува и гласи: 
“Вршителите на туристичка дејност при организирањето на туристичките патувања во 

странство со автобус се должни да обезбедат превозното средство да ги исполнува 
условите согласно со прописите од областа на јавниот патен сообраќај и да има клима-
уред, разладен фрижидер, ВЦ и разгласен микрофон.” 

 
Член 9 

Во членот 23 став 1  зборот “треба” се заменува со зборовите: “е должна”, а по зборот 
“обезбеди” се додаваат  зборовите: “и даде”. 

По точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
 “3) други опции за склучување полиси за осигурување за да се утврди цената на 

откажување од страна на корисникот или цената за помош во случај на репатријација, 
несреќа и болест;”. 
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Член  10 
По членот  23 се додава нов член 23-а, кој гласи:  
 

“Член 23-а 
При продажба на пакет аранжмани, организаторот на патувањето е одговорен пред 

корисникот за правилно извршување на обврските кои произлегуваат од договорот, без 
оглед на тоа дали таквите обврски треба да бидат извршени од страна на организаторот 
или од страна на некој друг давател на услуги. 

Во однос на штетата, туристичката агенција не одговара за штета која настанала 
поради:  

- грешки кои се појавуваат при извршувањето на договорот за кои е виновен 
корисникот, 

- грешки кои можат да му се припишат на трето лице кое не е поврзано со договореното 
вршење услуги и не можеле да бидат предвидени ниту избегнати и 

-  грешки кои се резултат на виша сила. 
Во случаите од ставот 2 алинеи 2 и 3 на овој член организаторот на патувањето ќе биде 

должен да му обезбеди соодветна помош на засегнатиот корисник.” 
 

Член 11 
Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Доколку лиценцата не биде издадена во рокот од ставот 1 на овој член се смета дека 

барањето е позитивно одговорено.” 
Ставот 2 станува став 3.    
 

Член 12 
Членот 31  се менува и гласи:                                  
“За добивање лиценца “А” туристичката агенција мора да ги исполнува следниве 

услови: 
1) да склучи годишен договор со осигурително друштво за осигурување за одговорност 

од вршење на дејноста во износ од 100.000 евра во денарска противвредност или да 
обезбеди банкарска гаранција во износ од 100.000 евра; 

2) да има позитивен бонитет што се докажува со документ од Централниот регистар на 
Република Македонија за последните шест месеца пред поднесувањето на барањето, а за 
ново основаните агенции по истекот на шест месеца од денот на добивањето на 
лиценцата; 

3) лицето кое раководи со туристичката агенција треба да има сертификат за 
раководење со туристичката агенција; 

 4) да има најмалку четири вработени  лица, од кои две лица со доказ дека активно 
познаваат еден од светските јазици и 

 5) да има туристички придружник при секоја реализација на патувањето во земјата или 
странство за најмалку десет лица, како и  туристички водич за посета и разгледување на 
туристичките места.” 

 
Член 13 

Членот 32  се менува и гласи:  
“За добивање лиценца “Б” туристичката агенција мора да ги исполнува следниве 

услови: 
1) да склучи годишен договор со осигурително друштво за осигурување за одговорност 

од вршење на дејноста во износ од 50.000 евра во денарска противвредност или да обзбеди  
банкарска гаранција во износ од 50.000;  
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2) да има позитивен бонитет што се докажува со документ од Централниот регистар на 
Република Македонија за последните шест месеци пред поднесувањето на барањето, а за 
ново основаните агенции по истекот на шест месеца од денот на добивањето на 
лиценцата; 

3) лицето кое раководи со туристичката агенција треба да има сертификат за 
раководење со туристичката агенција; 

4) да има најмалку две вработени  лица, од кои едно лица со доказ дека активно познава 
еден од светските јазици и 

5) да има туристички придружник при секоја реализација на патувањето во земјата или 
странство за најмалку десет лица, како и  туристички водич за посета и разгледување на 
туристичките места.” 

Член 14 
Членот 33  се менува и гласи:  
“За добивање лиценца “В” туристичката агенција мора да ги исполнува следниве 

услови: 
1) да има вработено лице со доказ дека активно познава еден од светските јазици и 
2) да има туристички придружник при секоја реализација на патувањето во земјата или 

странство за најмалку десет лица, како и  туристички водич за посета и разгледување на 
туристичките места.” 

 
Член 15 

По членот 33 се додаваат  три нови члена  33-а, 33-б и 33-в, кои гласат: 
 

“Член 33-а 
За да се стекне со сертификат за раководење со туристичката агенција лицето треба да 

полага стручен испит пред испитна комисија. 
Испитната комисија за полагање на стручен испит за добивање на сертификат за 

раководење со туристичка агенција, ја формира високообразовната установа за туризам и 
угостителство. 

Стручниот испит за добивање сертификат за раководење со туристичката агенција се 
полага според утврдена програма. 

Програмата за полагање стручен испит за сертификат за раководење со туристичката 
агенција ја донесува високообразовната установа за туризам и угостителство по претходна 
согласност на органот на државната управа надележен за работите од областа на 
образованието и науката. 

Програмата од ставот 5 на овој член се објавува во  “Службен весник на Република 
Македонија”.  

По исклучок од ставот 1 на овој член на лицата кои имаат завршено високо образование 
од областа на туризмот и угостителството, им се издава сертификат за раководење со 
туристичка агенција без да полагаат стручен испит. 

 
Член 33-б 

Трошоците за полагање на стручен испит за добивање сертификат за раководење со 
туристичката агенција ги намирува кандидатот. 

Трошоците од ставот 1 на овој член можат да ги надоместат правните и физичките лица 
кои се заинтересирани за добивање на лиценца. 

Висината на трошоците од ставот 1 на овој член, во зависност од фактичките трошоци 
за полагање на стручниот испит, ја определува Владата на Република Македонија на 
предлог на  министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на туризмот. 
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Член 33-в 
На кандидатот кој го положил стручниот испит, високообразовната институција му 

издава сертификат. 
Министерот кој раководи со органот  на државната управа надлежен за работите од 

областа на туризмот  ја пропишува формата и содржината на образецот на сертификатот 
од ставот 1 на овој член.”    

 
Член 16 

Во членот 36 точката 14 се менува и гласи: 
 “14) осигурување на туристичкиот аранжман со гаранција кај осигурително друштво 

или банкарска гаранција поради надомест на трошоците на корисникот на услуги  во 
следниве случаи ако изостанат услугите, а туристичката агенција се наоѓа во платежна 
немоќ или стечај и ако корисникот на услуги не може да се врати поради причините 
наведени во овој став и”. 

 
Член 17 

Во членот 44 ставовите  3 и 4  се менуваат  и гласат: 
 “Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава овластено правно лице во рок од 

осум дена од денот на поднесување на барањето. 
За да биде овластено правното лице од ставот 3 на овој член треба да има вработено 

најмалку две лица со високо образование. Правното лице од ставот 3 на овој член го 
овластува Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот.” 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
“Доколку овластеното правно лице не ја издаде легитимацијата  во рокот од ставот 3 на 

овој член ќе се смета дека позитивно е одговорено по барањето.” 
 

Член 18 
Во членот 45 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Својството на туристичкиот придружник се докажува со уверение на положен стручен 

испит за туристички придружник.” 
 

Член 19 
По членот 45 се додаваат три нови члена  45-а , 45-б и 45-в, кои гласат: 
 

“Член 45-а 
Стручен испит за туристички придружник се полага пред испитна комисија. 
Испитната комисија за полагање стручен испит за туристички придружник ја формира 

високообразовната установа за туризам и угостителство.  
Стручниот испит за туристички придружник се полага според утврдена програма. 
Програмата за полагање стручен испит за туристички водич ја донесува 

високообразовната институција за туризам и угостителство по претходна согласност на 
органот на  државната управа надлежен за работите од областа на образованието и 
науката. 

Програмата од ставот 4 на овој член се објавува во “Службен весник на Република 
Македонија”.“ 

 
Член 45-б 

Трошоците за полагање на стручен испит за туристички придружник ги намирува 
кандидатот. 
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Трошоците од ставот 1 на овој член можат да ги надоместат правните и физичките лица 
кои се заинтересирани за услугите на туристичките придружници . 

Висината на трошоците од ставот 1 на овој член, во зависност од фактичките трошоци 
за полагање на стручниот испит, ја определува Владата на Република Македонија на 
предлог на  министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за 
работите од областа на туризмот. 

   
Член 45-в 

На кандидатот кој го положил стручниот испит високообразовната институција му 
издава уверение. 

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

 
Член 20 

Во членот 48 ставовите  3 и 4  се менуваат  и гласат: 
 “Легитимацијата од ставот 1 на овој член ја издава овластено правно лице во рок од 

осум дена од денот на поднесување на барањето. 
За да биде овластено правното лице од ставот 3 на овој член треба да има вработено 

најмалку две лица со високо образование. Правното лице од ставот 3 на овој член го 
овластува Владата на Република Македонија на предлог на министерот кој раководи со 
органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот.” 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:  
“Доколку овластеното правно лице не ја издаде легитимацијата  во рокот од ставот 3 на 

овој член  ќе се смета дека позитивно е одговорено по барањето.” 
 

Член 21 
По членот  48  се додава нов член 48-а, кој  гласи:  
 

“Член 48-а 
Лицата кои работат како туристички водич и туристички  придружник се запишуваат 

во регистар на туристички водичи и туристички придружници. 
Регистарот од ставот 1 на овој член го води овластено правно лице од членот 44 на овој 

закон. 
Министерот кој раководи со органот  на државната управа надлежен за работите од 

областа на туризмот ја пропишува формата и содржината, како и начинот на водење на 
регистарот.”  

 
Член 22 

Во членот 57 став 1 зборовите: “Програма за општа туристичка пропаганда и 
информативна дејност на Република Македонија” се заменуваат  со зборовите: “Програма 
за развој на туризмот”. 

Ставот 2 се заменува со два нови става 2 и 3, кои гласат: 
“Заради побрз развој  на туризмот и формирање поконкурентни цени на туристичките 

аранжмани, ќе се донесе Упатство за субвенционирање на странскиот организиран 
туристички промет што ќе го донесе министерот надлежен за работите од областа на 
туризмот. 

Средствата од ставовите 1 и 2 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република 
Македонија.” 
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Член 23 
Во членот 61 став 1 се додава нова точка 4, која гласи: 
“4) врши дејност како туристички придружник без да има положен стручен испит за 

туристички придружник (член 45-а);”. 
Точките 4, 5, 6 и 7 стануваат точки 5, 6 ,7 и 8. 
 

Член 24 
Во членот 63  точка 2 по зборот “економска” се става запирка и се додава зборот 

“правна”. 
 

Член 25 
Во членот 65  став 1 точките 5 и 11 се менуваат и гласат: 
“5) назнаката “туристичка агенција”, патничка агенција и вообичаените изрази какви 

што се “Tours” и “Travel” и слично во фирмата не ги користат  туристичките агенции 
(член 15 став 1 точка 2); 

11) вршителите на туристичка дејност при организирањето на туристичките патувања 
во странство со автобус се должни да обезбедат превозното средство да ги исполнува 
условите согласно со прописите од областа на јавниот патен сообраќај и да има клима-
уред, разладен фрижидер, ВЦ и разгласен микрофон (член 19);”. 

                                                            
Член 26 

Во членот 66 став 1 точките 2,  3 и 12 се менуваат и гласат: 
“2) кога продава пакет аранжмани не  му даде на потрошувачот општи информации во 

врска со пасошот  и визата кои се однесуваат на граѓаните на Република Македонија, а 
особено  во врска со времето потребно за да се добијат, како и за здравствените 
формалности неопходни за патувањето и престојот (член 15 став 1 точка 3); 

3) во промотивните печатени материјали, како и во сите работни документи, видливо 
не се истакне фирмата и седиштето на туристичката агенција (член 15 став 1 точка 6); 

12) ангажира туристички придружник кој нема најмалку средна стручна подготовка и 
нема положено стручен испит (членови 47 и 45-а);”.  

Во точките 8 и  9 зборот “брошура” се заменува со зборовите:  “патничка програма”. 
По точката 9 се додава нова точка 10, која гласи: 
“10) на видно место на влезот на угостителскиот објект не го истакне видот на 

платежните картички кои можат да се користат (член 15 став 1 точка 10);”. 
Точките 10, 11, 12, 13 и 14  стануват точки 11, 12, 13,14 и 15.          
 

Член 27 
Насловот на Главата V. “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: 
 “V. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ” и се додава нов член 66-а, кој гласи:   
 

“Член 66-а 
За прекршоците утврдени во членовите 68, 70, 71 и 72 од овој закон, прекршочна 

постапка води и прекршочна санкција изрекува  Државниот пазарен инспекторат (во 
натамошниот текст: Прекршочен орган). 

Прекршочната  постапка  од ставот  1 на овој член пред Прекршочниот орган ја води 
Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија), 
составена од службени лица овластени од страна на министерот кој раководи со органот 
на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот.   
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Државниот  пазарен  инспектор е должен на сторителот на прекршокот  да му предложи 
постапка за порамнување пред  да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка 
согласно со одредбите од  Законот за прекршоците.” 

 
Член 28 

Членот 67 се менува и гласи: 
 “Глоба во износ од 2.500  до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правното лице, ако:   
1) не организира туристичко патување за своите членови и членовите на нивното 

потесно семејство  преку туристички агенции, јавно ги огласува и рекламира 
туристичките патувања (член 6 став 1); 

2) деловницата на туристичката агенција врши активности  спротивно на лиценцата 
што ја поседува туристичката агенција (член 11 став 2); 

3) склучи договор со сообраќајни претпријатија чии превозни средства не ги 
исполнуваат условите определени со пропис од областа на јавниот патен сообраќај (член 
15 точка 7); 

4) склучува договори и презема други деловни активности со угостителски правни 
субјекти кои не поседуваат лиценца и категоризација на објектот (член 15 став 1 точка 8); 

5) не чува како деловна тајна се што знае за корисникот на услугите и без негово 
одобрение, освен во законски пропишаните услови, ја даде адресата на корисникот на 
услугата, местото и времето на патувањето, престојот, уплатената цена, како и името на 
неговиот сопатник (член 15 став 1 точка 9); 

6) не се придржува кон утврдените услови во договорите кои ги воспоставува со 
корисниците на услуги и третото лице како давател на услуги (член 15 став 1 точка 10);  

7) вршителите на туристичка дејност при организирањето на туристичките патувања во 
странство со автобус, се должни да обезбедат превозното средство да ги исполнува 
условите согласно со прописите од областа на јавниот патен сообраќај и да има клима-уред, 
разладен фрижидер, ВЦ и разгласен микрофон (член 19); 

8) изврши зголемување на цената утврдена во договорот 20 дена пред договорениот ден 
за започнување за користење на туристичките услуги (член 20); 

9) не му ја врати целата сума која ја платил по договорот, освен во случаите што се 
предвидени во членот 21 став 1 точка 2 од овој закон; 

10) не постапи во смисла на членот 21 ставови 2 и 3 од овој закон; 
11) при реализација на туристички аранжман или патување, или престој во странство на 

малолетните лица не им овозможи информации за воспоставување на директен контакт со 
детето и  лицето одговорно за давање услуги на детето во местото на патување и престој 
(член 23 став 2); 

12) при реализација на туристичкиот аранжман или патување или престој во странство 
нема докази дека поседува лиценца (копија заверена од нотар), договори со сместувачките 
објекти во странство и доказ за извршено плаќање на сместувачки и други услуги преку 
соодветна банкарска институција (член 24) и  

13) врши активности спротивно на одредбите од членовите 37 и 38 на овој закон.     
За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај глобата за правното лице, ќе се изрече и 

санкција привремена забрана за вршење на туристичка  дејност  во траење од една до три 
години.        

Глоба  во износ од 500 до 800  евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок и на одговорното лице во правното лице. 

За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 600 евра во 
денарска противвредност на самото место на правното лице. 
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За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 400 евра во 
денарска противвредност на самото место и на одговорното лице во правното лице. 

За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на одговорното лице во правното 
лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или 
должност во траење од една до три години.” 

 
Член 29 

Членот 68 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на правното лице, ако:   
1) врши дејност  без да е регистриран во трговскиот регистар (член 3 став 1); 
2) не ги исполнува  пропишаните  минимално-технички услови (член 8 став 1); 
3) не го извести со посебен образец Државниот пазарен инспекторат и градоначалникот 

на општината, а во градот Скопје градоначалникот на општината на подрачјето на градот 
Скопје според местото на седиштето на објектот, односно според местото каде што се 
даваат туристичките услуги најмалку осум дена пред почетокот на вршењето на 
дејноста(член 9 став1); 

4) деловниот простор се користи и за друга намена (домување и производство), 
спротивно на одредбите од членот 10 став 2 на овој закон; 

5) на влезот на деловниот простор не ја истакне фирмата (член 15 став 1 точка 1); 
6) назнаката “туристичка агенција”, “патничка агенција” и вообичаените изрази какви 

што се “Tours“ и “Travel” и слично, во фирмата не ги користат туристичките агенции 
(член 15 став 1 точка 2); 

7) на барање на корисникот на услугите не му даде информација во кое својство 
настапува и колкави се неговите овластувања, ако  застапува друга туристичка агенција 
(член 15 став 1 точка 4); 

8) не склучи договор со корисникот на услугата во која ќе бидат јасно определени 
условите и начинот на давање на услугите (член 15 став 1 точка 5); 

9) во промотивните  печатени  материјали, како и во сите работни документи видливо 
не се истакне фирмата и седиштето на туристичката агенција (член 15 став 1 точка 6); 

10) за продажба на авиобилети туристичката агенција нема вработено лице со ИАТА 
сертификат (член 15 став 1 точка 11); 

11)на видно место во туристичката агенција не ја истакне лиценцата (член 15 став 1 
точка 12); 

12) не ги истакне цените на туристичките аранжмани и поединечните услуги (член 15 
став 1 точка 13 ); 

13) за секоја продадена услуга или аранжман не издаде сметка од фискална каса, како и 
туристички ваучер за сместување и други услуги на корисникот на услугите (член 15 
став1 точка 14); 

14) не се придржува при продажбата и реализацијата на договорот и програмата на 
туристичкиот аранжман (член 15 став 1 точка 15); 

15) на видно место на влезот на туристичкиот објект не го истакне  видот на 
платежните картички кои можат да се користат (член 15 став 1 точка 16);           

16) договорот не ги содржи елементите предвидени во членот 16 од овој закон;  
17) туристичкиот ваучер не ги содржи елементите предвидени во членот 17 став 3 од 

овој закон; 
18) нема лиценца за вршење на туристичка дејност (член 25 став 1); 
19) не ја пријави промената на содржината на лиценцата (член 29); 
20) имателот на лиценца “А” при вршењето на својата дејност не ги исполнува 

условите од членот 31 на овој закон; 
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21) имателот на лиценцата “Б” при вршењето на својата дејност не ги исполнува 
условите од членот 32 на овој закон;  

22) имателот на лиценцата “В” при вршењето на својата дејност не ги исполнува 
условите од членот  33 на овој закон  и  

23) не го истакне работното време на влезот на објектот и  на видно место  во објектот 
и не се придржува на истакнатото работно време (член 56).        

 За дејствијата од ставот 1 на овој член , покрај глобата за правното лице, ќе се изрече и 
санкција привремена забрана за вршење на туристичка дејност во траење од  30 дена.     

Глоба во  износ  од 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок  и   
на одговорното лице во правното лице .   

 За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 400 евра во 
денарска противвредност на самото место и на одговорното лице во правното лице.  

Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за дејствијата од 
ставот 1 точка 1 на овој член  и  на физичкото лице. 

За дејствието од ставот 1 точка 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 300 
евра во денарска противвредност на самото место и на физичко лице.  

За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на одговорното лице во правното 
лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или 
должност во областа на туризмот во траење  од три до 15 дена.” 

        
Член 30 

Членот 69 се брише. 
 

Член 31 
Членот 70  се  менува  и гласи: 
 “Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 

на вршителот на туристичката  дејност - трговец поединец за дејствијата од членовите 67 
и 68 на овој закон. 

 За дејствијата од членовите 67 став 1 и 68 став 1 на овој закон, покрај глоба ќе се изрече 
и прекршочна санкција привремена забрана за вршење туристичка дејност во траење од  
најмалку три до најмногу 30 дена. 

За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од  500 евра во 
денарска противвредност на самото место и на трговец-поединец.” 

     
Член 32 

Во  членот 71 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 700 евра во 
денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на физичкото лице, ако:”. 

Во точката 3 по зборовите: “член 40 став 2” се додаваат зборовите:  “и членот 45-а став 
1”. 

        
Член 33 

Членот 72 се менува и гласи: 
 “За дејствијата од членот  68 став 1 точки 3, 5, 7, 8, 10, 11 и 21 на овој  закон 

овластениот инспектор на општината и овластениот инспектор на градот Скопје  може да 
изрече глоба  на самото место, и  тоа: 

1) за правно  лице  400 евра во денарска противвредност; 
2) за одговорно лице 300  евра во денарска противвредност и 
3) за физичко лице трговец - поединец 200 евра во денарска противвредност. 
За дејствијата од  членот 71 став 1  точки 1, 3 и 4  на овој закон може да се изрече глоба  

на самото место во износ од  100  евра.”                                                                     
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Член 34 
Вршителите на туристичка дејност се должни да го усогласат своето работење според 

одредбите на овој закон во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

 
Член 35 

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 
да утврди пречистен текст на Законот за туристичката дејност . 

 
Член 36 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од  денот  на објавувањето во “Службен весник 
на Република Македонија”. 
 


