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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 

УКАЗ 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 23 
февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-1253/1 
23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 
на Република Македонија,  
 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА  
 УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ  

Член 1  

Во Законот за угостителска дејност (“Службен весник на Република Македонија“ број  
62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14 и 129/15) по членот  
27 се додаваат седум нови членови 27-а, 27-б, 27-в, 27-г, 27-д, 27-ѓ и 27-е, кои гласат:  

“Член 27-а  

Категоризацијата на угостителските објекти за сместување од членот 27 став 1 ја врши 
Комисија за категоризација на угостителските објекти (во натамошниот текст: Комисија), 
формирана од страна на Владата на Република Македонија.  

Комисијата  работи  во  состав  од  13  члена,  од  кои  тројца  претставници  од  
Министерството за економија, тројца претставници од Канцеларијата на претседателот на 
Владата  на  Република  Македонија,  еден  претставник  од  Кабинетот  на  заменик  на 
претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за 
координација со економските ресори,  еден претставник од Министерството за финансии, еден  
претставник  од  Министерството  за  транспорт  и  врски,  еден  претставник  од 
Министерството  за  животна  средина  и  просторно  планирање,  еден  претставник  од 
Министерството за култура, еден претставник од Агенцијата за промоција и подршка на 
туризмот и еден претставник од Државниот пазарен инспекторат.  

Членовите на Комисијата имаат свои заменици.  

Членовите и замениците на членовите на Комисијата е потребно да бидат со завршено 

високо образование од областа на градежништво, архитектура, економија, туризам и 

угостителство и право,   во зависност од надлежностите на органите на државната управа од 
каде што се предлагаат.  
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Претседателот на Комисијата се избира од редот на членовите на Комисијата, за период од 

една година, според приниципот на ротирање.  

За  работата  во  Комисијта,  на  членовите  и  на  замениците  членови  им  следува 

надоместок.  

Начинот на работа на Комисијата поблиску се уредува со Деловник за работа, кој го 
донесува Комисијата со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.  
 Стручните и административно-технички работи за потребите на Комисијата ги врши  
организациската единица надлежна за работите од областа на туризмот и угостителството во 
Министерството за економија.  

Член 27-б  

Комисијата од членот 27-а има овлстување да врши категоризација на угостителските 

објекти за сместување наведени во членот 27 став 1 од овој закон.  

За  извршената  категоризација,  Комисијата  подготвува  извештај  со  предлог  за  

определена  категорија  на  угостителскиот  објект,  во  рок  од 30  дена  од  денот  на  
поднесувањето на барањето за категоризација.  

Извештајот од ставот 2 на овој член се подготвува врз основа на извршен непосреден увид 
од страна на Комисијата во угостителскиот објект кој е предмет на барањето за 
категоризација. Составен дел на Извештајот од ставот 2 на овој член е фотографски 
документиран материјал кој се користи како доказ за исполнување на условите и 
стандардите според кои се врши категоризацијата, како и предложената категорија за 
угостителскиот објект и начинот на гласење на секој член на Комисијата, поединечно, со 
соодветно образложение за предложената категорија.  

Извештајот од ставот 2 на овој член, се усвојува и потпишува од страна на сите членови на 
Комисијата и истиот се доставува до Министерството за економија во рок од 3 дена од денот 
на неговото усвојување.  

Врз основа на Извештајот од ставот 2 на овој член, Министерството за економија 
најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на Извештајот го доставува истиот до 
Владата на Република Македонија со предлог Решение за утврдување категорија на 
угостителскиот објект.  

Владата на Република Македонија, донесува решение за утврдување категорија на 
угостителскиот објект, со период на важност од три години.  

Доколку на угостителскиот објект му е утврдена категорија, повисока од предложената  
во барањето од членот 27-в став 2 точка 4,   во решението од ставот 6 на овој член, се  
предвидува  обврската  за  барателот  на  категоризацијата  да  изврши  доплата  на  
надоместокот до износот за соодветната категорија од членот 27-г став 1 од овој закон.  

Против решението од ставот 6 на овој член, може да се поведе управен спор пред 
надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.  
 Решението од ставот 6 на овој член, заедно со Извештајот од ставот 2 на овој член, се  
објавуваат на веб страната на Владата на Република Македонија.  

Министерството за економија го доставува решението од ставот 6 на овој член, до  
барателот на категоризцијата, во рок од пет дена, од денот на неговото донесување.  
 Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од  
областа на угостителството ги пропишува формата и содржината на Извештајот од ставот  
2 на овој член.  

Член 27-в  

Барањето за категоризација на угостителскиот објект за сместување од членот 27 став 1, 

се доставува до Комисијата за категоризација утврдена во членот 27-а од овој закон, преку  

организациската  единица  надлежна  за  работите  од  областа  на  туризмот  и 
угостителството.  
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Барањето од ставот 1 на овој член, ги содржи следните податоци:  
1) фирма и адреса на угостителот;  

2) вид, назив и седиште на угостителскиот објект;  

3) услугите кои ќе бидат предмет на работење на угостителскиот објект;  

4) предлог категорија на угостителскиот објект;  

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложува следната документација:  
1) решение за упис во трговскиот регистар, или документ за регистрирана дејност;  

2) пријава Државниот пазарен инспекторат за исполнети минимално-технички услови за 

работа;  

3) податоци и докази за раководителите и другите вработени и  

4)доказ уплатница за платен надоместок до Министерството за економија за услугата - 
категоризација.  

Службеното лице од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 

угостителството, кое ја води постапката, по службена должност ги прибавува доказите од 

ставот 3 точките 1, 2 и 3 од овој член, од надлежните јавни органи, во рок од три работни дена 

од поднесувањето на барањето.  

Службеното лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од ставот  4 од овој 

член, да ги достави во рок од три дена, од денот на приемот на барањето.  

 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 27-г  

Надоместокот од член 27-в, став 3, точка 4 е во износ од:  

-100 евра, во денарска противвредност за категорија на угостителскиот објект со една  

ѕвезда.  

-200 евра, во денарска противвредност за категорија на угостителскиот објект со две  

ѕвезди.  

-300 евра, во денарска противвредност за категорија на угостителскиот објект со три  

ѕвезди.  
-400 евра, во денарска противвредност за категорија на угостителскиот објект со четири  

ѕвезди.  

-500 евра, во денарска противвредност за категорија на угостителскиот објект со пет  

ѕвезди.  

Доколку на угостителскиот објект му е утврдена категорија, повисока од предложената во 
барањето од членот 27-в став 2 точка 4, барателот на категоризацијата има обврска во рок од 

пет дена од приемот на решението од членот 27-б став 6 да изврши доплата на 
надоместокот до износот за соодветната категорија од ставот 1 на овој член.  

Доколку на угостителскиот објект му е утврдена категорија, пониска од предложената во 

барањето од членот 27-в став 2 точка 4, Министерството за економија има обврска на 

барателот на категоризацијата да му ја врати разликата помеѓу надоместокот кој го 

уплатил за предложената категорија и износот предвиден за уврдената категорија во 

ставот 1 од овој член.  

Доколку, барателот на категоризацијата не постапи во согласност со ставот 2 од овој 

член, решението од членот 27-б став 6 е ништовно и угостителскиот објект не може да 

започне со работа.  

Доколку, Министерството за економија не постапи во согласност со ставот 3 од овој  

член, барателот на категоризацијата има право да поведе управен спор пред надлежниот  

суд.  
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Член 27-д  

Трошоците за категоризација на угостителскиот објект за сместување од членот 27 став  

1 и надоместокот на членовите на Комисијата од членот 27-а ги сноси угостителот.  

 Трошоците од ставот 1 на овој член и надоместокот на членовите на Комисијата од  

членот 27-а и на Комисијата од членот 27-ѓ ги определува Владата на Република  
Македонија.  

Член 27-ѓ  

Надзор над работата на Комисијата од членот 27-а и надзор над одржувањето на 

критериумите  врз  основа  на  кои  е  добиена  соодветната  категорија,  од  страна  на 

угостителот, го врши Комисија за надзор формирана од Владата на Република Македонија (во 

понатамошниот текст: Комисија за надзор).  

Комисијата за надзор работи во состав од пет члена од кои: еден на предлог на 

Министерство за економија, еден на предлог на Канцеларијата на претседателот на 

Владата  на  Република  Македонија,  еден  на  предлог  од  Кабинетот  на  заменик  на 

претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за 

координација со економските ресори,  еден на предлог од Министерството за финансии и 

еден претставник на предлог од Министерството за транспорт и врски.  

Членовите на Комисијата за надзор имаат свои заменици.  

Членовите и замениците на членовите на Комисијата за надзор е потребно да бидат со 
завршено високо образование од областа на градежништво, архитектура,   економија, 
туризам и угостителство и право.  

Претседателот на Комисијата за надзор се избира од редот на членовите на Комисијата, за 

период од една година, според приниципот на ротирање.  

За работата во Комисијата за надзор, на членовите и на замениците членови им следува 

надоместок.  

Начинот на работа на Комисијата за надзор поблиску се уредува со Деловник за работа, кој 

го донесува Комисијата со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.  

 Стручните и административно-технички работи за потребите на Комисијата за надзор,  

ги врши Секторот за туризам и угостителство во Министерството за економија.  

Член 27-е  

Комисијата за надзор е должна да изврши најмалку пет редовни надзори на месечно ниво, 

во угостителски објекти од различна категорија.  

Комисијата за надзор е должна и да врши вонредни надзори по претставки на физички и 
правни лица за неисполнетост на критериумите за категоризација во угостителските 
објекти за сместување од членот 27, став 1 на овој закон.  

За извршениот надзор, Комисијата за надзор подготвува записник, чиј составен дел е и 

прилогот со фотографски документиран материјал.  

Врз основа на записниците од извршениот надзор во претходниот месец, најдоцна до 5- 
ти во наредниот месец, Комисијата за надзор доставува Извештај за извршен надзор, со 
предлог мерки до Министерството за економија.  

Извештајот од ставот 4 на овој член, се усвојува и потпишува од страна на сите членови на 

Комисијата.  

Врз основа на Извештајот од ставот 4 на овој член, Министерството за економија 

најдоцна во рок од 15 дена од денот на приемот на Извештајот го доставува истиот до 

Владата  на  Република  Македонија,  со  предлог-мерки  за  надминување  на  утврдени 

недостатоци  кои  може  да  се  однесуваат  на  намалување,  односно  зголемување  на 

категоријата,  со  предлог-мерки  против  членови,  односно  заменици  на  членови  на 

Комисија од членот 27-а од овој Закон.  
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Владата на Република Македонија, донесува ново решение за утврдување категорија на 
угостителскиот објект, на предлог на Министерството за економија, а врз основа на 
Извештајот на Комисијата од членот 27-ѓ,  со период на важност од три години.  

Против решението од ставот 7 на овој член, може да се поведе управен спор пред 
надлежен суд, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.  
 Решението од ставот 7 на овој член, заедно со Извештајот од ставот 4 на овој член, се  

објавуваат на веб страната на Владата на Република Македонија.  

Министерството за економија го доставува решението од ставот 7 на овој член, до  

барателот на категоризцијата, во рок од пет дена, од денот на неговото донесување.  

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

областа на угостителството ги пропишува формата и содржината на Извештајот од ставот  

4 на овој член.  

 

Член 2  

Во членот 28 ставот 1 се менува и гласи:  

“Категоризацијата на угостителските објекти за исхрана од членот 27 став 1 ја вршат 
комисии за категоризација на угостителските објекти (во натамошниот текст: комисии) 
составени од пет члена, кои имаат заменици.“  

Во ставот 4, точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите “со период на 

важност од три години.“  

Член 3  

Членот 29-а се брише.  

 

Член 4  

Во членот 30 став 1 по зборот “објект“ се додаваат зборовите“ за исхрана од членот 27  
став 1“.  

 

Член 5  

Во членот 32 ставот 1 се менува и гласи:  

“Угостителскиот објект од членот 27 на овој закон не може да започне со работа пред да 
го добие решението од членот 27-б став 6, или решението од членот 28 став 4 на овој закон, 

во кое е определена категоријата на угостителскиот објект, од страна на надлежната Комисија 

за категоризација.“  

 

Член 6  
Во членот 33 ставот 1 се брише.  

Во ставот 2 зборовите “од ставот 1 на овој член“ се заменуваат со зборовите “за 

утврдување на категоријата на угостителскиот објект“.  

Во ставот 6 првата реченица се заменува со нова реченица, која гласи:  

“Надлежната Комисија врз основа на барање или пријава, може да изврши увид и да 

утврди дали угостителскиот објект ги исполнува стандардите за кои со решение му е 

определена одредена категорија, пред истекот на рокот на важност на решението за 

утврдување категорија на угостителскиот објект.“  

Во ставот 6 во втората реченица по зборот “Доколку“ се додава зборот “Надлежната“.  

Член 7  

По членот 70-г, се додаваат три нови члена 70-д, 70-ѓ и 70-ж, кои гласат:  
 
 
 
 
 

5 од 6  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година  

 

“Член 70-д  

Глоба во износ од 150 евра во денарска противвредност, ќе му се изрече за прекршок на член 

и заменик член во Комисиите за категоризација и Комисијата за надзор, за несовесно 

извршување на службената должност и овластување, доколку на необјективен начин е 

утврдена категорија на угостителскиот објект.  
За прекршокот утврден во ставот 1 од овој член, прекршочна постапка се води и 

прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.  
 

Член 70-ѓ  

Глоба во износ од 7.000 до 15.000  евра во денарска противвредност, ќе му се изрече на 
фукционерот, или на раководното лице во Министерството за економија, ако не го 
достави решението од членот 27-б ставот 5, до барателот на категоризцијата.  

 

Член 70-ж  

Глоба во висина од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок, на овластено службено лице од органот на државната управа надлежен за 

работите од областа на угостителството ако не ги побара доказите по службена должност во 

рокот утврден во членот 27-в став 3 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани  

доказите, ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 27-в став 4 од овој  

закон.  

За прекршоците утврдени во ставовите 1 и 2 од овој член, прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.“  

 

Член 8  

Угостителските објекти за сместување од членот 27 став 1 од овој Закон имаат обврска да 

бидат категоризирани од страна на Комисијата за категоризација од членот 27-а од овој закон, 

во рок од една година од денот на стапување на сила на овој закон.  

Член 9  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

Член 10  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  
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