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„Овој документ е овозможен со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата за 

меѓународен развој на САД (УСАИД). Содржината на документот е заеднички став на 

стопанските комори: Стопанска Комора на Македонија, Стопанска Комора на 

северозападна Македонија, Стопанска комора за информатички и комуникациски 

технологии – МАСИТ и Сојуз на Стопански Комори на Македонија и не ги одразува 

ставовите на УСАИД или Владата на САД." 
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Туризмот во Република Македонија завзема се поголемо место со свое значење и влијание 

врз економските придобивки во државата, но и општествените придобивки и денес има низа 

на мерки кои влијаат во голема мера позитивно на развојната политика за туризмот, 

промоцијата и маркетингот на трузмот, како и мерки кои влијаат во градењето и 

управувањето на дестинациите, локалните производи, туристичката понуда. 

Туризмот во Република Македонија во последните 10 години бележи постојано 

зголемување како на странските туристи, така и на домашните туристи, но и во делот на 

ноќевањата остварени од страна на туристите и девизниот прилив по основ на остварени 

приходи од туризмот.  

Само за споредба минатата 2017 година во однос на 2016 година остварено е зголемување 

на посетите од туристите за   16.6 %, додека ноќевањата се зголемени за 12.8%. Во периодот 

јануари – март 2018 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на 

туристите е зголемен за 17.3 %, и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 10.1 %, а 

кај странските има зголемување за 21.5.%.  Во периодот јануари – март 2018 година, во 

однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевањата е зголемен за 17.7 %, 

и тоа: кај домашните туристи има зголемување за 12.5 %, а кај странските има зголемување 

за 21.4.%. 

Врз основа на истакнатото на компаниите кои работат во секторот туризам и угостителство, 

предизвиците со кои се соочуваат во тековното работење се во насока на недоволна 

или нејасна законска процедура, неусогласеност на законската регулатива со другите 

закони или подзаконски акти предложени од страна на владини институции, а кои на 

директен или индиректен начин влијаат на имплементацијата на регулативата во 

туризмот, допрецизирање на одредени амандамани и членови или целосна измена на 

одредени членови кои негативно влијаат на нивното работење или до сега се покажале 

како неуспешни или воопшто не влијаеле во делот на сузбивање на нелојалната 

конкуренција и подобрувањето на бизнис климата на компаниите. 

Важечки пропис за решавање на идентификуваните проблеми на компаниите е Законот за 

угостителска дејност (Сл. Весник на РМ16/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 

166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16). Предлагач на законот во Република 

Македонија е Министерството за економија, во соработка со другите институции кои 

работат во туризмот, а пред се Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и 

локалните самоуправи. Секретаријатот за законодавство и Министерството за финансии 

даваат мислења во однос на тоа дали предложените мерки се во корелација со 

законодавноста во државата или подлежат или не подлежат на дополнителни финансиски 

импликации.  
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ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА 

ДЕЈНОСТ 

 

1. Промена на моделот на категоризација на угостителски објекти 

 

- Врз основа на член 27 од Законот за угостителска дејност утврдено е дека 

Угостителските објекти за сместување (хотел, мотел, пансион, туристички 

апартман планинарски и ловни домови и) како и угостителскиот објект за 

исхрана - ресторан и национален ресторан - меана, пред започнување со вршење 

на дејноста задолжително се категоризираат според условите и стандардите 

пропишани за одделни видови на овие објекти во поглед на уредувањето, 

опремувањето и квалитетот на услугите со ѕвездички. 

Во оваа насока се постапува согласно Правилник за Категоризација на хотели, 

мотели и пансиони од 18.07.2016 година, а категоризација на апартмани постои 

само во Охрид. Сметаме дека посточекиот модел во изминатиот период даде 

единствено негативни резултати и неопходна е негова промена. Предлагаме да 

се промени моделот на категоризација на угостителски објекти со намалување на 

бројот на членови на комисијата за категоризација и иземање на Владата на 

Република Македонија при донесувањето на Решението за категоризација, со 

измена на член 27, став 1 од Законот.  

 

- Образложение: Предлагаме процесот на категоризација да биде ефикасен и се 

спроведе во брза процедура така што ќе се намали бројот на членови на 

Комисијата за категоризација, односно од сегашните 13 членови од разни 

институции, Комисијата да биде составена од 5 члена и тоа од институции кои се 

директно поврзани со туризмот и угостителството, а тоа се: Министерство за 

економија, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, Министерство за 

труд и социјална политика, Агенцијата за храна и ветеринарство и од 

туристичкото стопанство, по еден член од сите институции. 

 Исто така предлагаме, иземањето на Владата на Република Македонија при 

донесувањето на Решението за категоризација е потребно од причина што овој 

начин се покажа како несоодветен  врз основа на обемноста на работата на самата 

Влада и се одвива со големо доцнење за издавање на решение, што пак 

предизвикува  проблеми при аплицирањето на туристичките агенции за 

добивање на субвенции по основ на донесените странски туристи. 

 

2. Дополна на угостителски објекти за категоризација  

 

- Врз основа на утврдената фактичка состојба во приватниот сектор, како и 

развојот на видот на угостителски објекти во Република Македонија потребно е 

покрај законски утврдените угостителски објекти, категоризација да биде 
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обврска и за објектите кои се регистрирани  како ресторан-пицерија, ресторан за 

брза храна и објекти за свадби. Во оваа насока, предлагаме да се измени член 

27, став 1 во кој по зборовите „угостителски објект за исхрана-ресторан“ да се 

додаде и „ресторан-пицерија, ресторан за брза храна и објекти за свадби“.  

 

- Образложение: Наведениот предлог претставува основа на важноста од 

стандардизирање на сите угостителски објекти во Македонија и нивна соодветна 

категоризација, а се со цел пружање на квалитетни угостителски услуги. Имено, 

во член 19 утврдено е дека “Угостителските објекти за исхрана можат да бидат: 

1) ресторани (ресторани, гостилници, ресторани за самопослужување, експрес 

ресторани, киосци, млечни ресторани, ресторан бавчи, летни бавчи, 

кебапчилници, бистро, пицерии, објекти за брза храна и слично)”. Постои - 

регистар на категоризирани ресторани (согласно кој има моментално има 

регистрирани 88 национални ресторани) но нема регистар на гостилници, 

ресторани за самопослужување, експрес ресторани, киосци, млечни ресторани, 

ресторан бавчи, летни бавчи, кебапчилници, бистро, пицерии, објекти за брза 

храна и слично. Исто така, нема достапна информација колку угостителски 

објекти се регистрирани за исхрана надвор од моделот на категоризација. Врз 

основа на наведеното потребно е да зе обезбеди категоризација и за гостилници 

и сите други видови угостителски објекти за исхрана, кетеринг компании итн. 

Спроведувањето на овој предлог покрај стандардизација на објектите и 

зголемување на квалитетот на услугите, ќе допринесе и кон намалување на 

нелојалната конкуренција во секторот, а ќе овозможи и добивање на соодветна 

евиденција по повеќе основи и видови на податоци неопходни за креирање на 

стратегии за понатамошен развој на секторот.  

 

3. Ревидирање и усогласување на казнените одредби во Законот за угостителска 

дејност 

 

- Согласно важечкиот Закон за угостителска дејност утврдена е состојба согласно 

која постојат различни казнени одредби за различни форми на правни субјекти и 

се воспоставува нееднаков систем на казнување. 

Исто така возаконот с епредвидува  изрекување на повеќе видови казни за еден 

ист прекршок, односно се изрекува парична казна и мерка -забрана за вршење 

дејност со затворање на објект. 

Предлагаме целосно ревидирање и усогласување на казнените одредби во 

Законот за угостителска дејност на начин што ќе се намалат износите на глобите 

кои се пропишани и да се бришат одредбите со кои се изрекува мерка -забрана за 

вршење на дејност и затворање на објект , бидејќи на овој  начин со изрекување 

на мерката за ист прекршок правниот субјект се казнува два пати, односно се 

канува со две казни, а со затворањето на објектот и неговото неработење  

негативни финансиски последици трпат правниот субјект, вработените кај него 

и државата.  
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- Образложение: Честото спроведување на инспекциски надзор во секторот 

туризам укажа на состојба на постоење различни казнени одредби за различни 

форми на правни субјекти кои се занимаваат со угостителска дејност. Во оваа 

насока, потребно е да се ревидираат и усогласат казнените одредби односно за 

сите форми на правни субјекти да постојат исти обврски и казнени одредби, а 

особено да се води сметка да на една компанија при ист инспекциски надзор да 

не и бидат изречени повеќе казни по повеќе основи.  

Имено, во Законот за угостителската дејност освен глобите пропишани за 

прекршување на одредбите од законот се предвидува и мерката забара за вршење 

дејност во различно времетраење, и тоа во некои случаи за несоодветни случаи 

на повреди како на пример случајот со пречекорување на работното време до 

половина час, од половина час до еден час и повеќе од еден час, согласно член 60 

став 4, 5 и 6 и каде се пропишува донесување на решение за привремена забрана 

за вршење на дејноста од 10, 20 и 30 дена. 

Сметаме дека ваквото санкционирање не е соодветно за повредата и 

негативно влијае врз правните субјекти од областа на угостителството а и 

негативно влијае кон приходите на државата, затоа санкционирањето со 

забрана за вршење на дејноста треба да се брише.   
 

4. Модернизација и зајакнување на инспекциските служби во туризмот 

 

- Врз основа на истакнатото мислење на бизнис заедницата еден од стратешките 

приоритети за развој на угостителските услуги треба да биде модернизација на 

инспекцискиот надзор, а особено зајакнување на капацитети на инспекцискиот 

служби. Сметаме дека неопходно е да се спроведува надзор во континуитет  и 

тоа кај сите компании кои работат на пазарот, на територија на Република 

Македонија. За наведеното, потребно е да се зајакнат човечките ресурси во 

надлежниот инспекторат, а особено истите да утврдуваат вистинска фактична 

состојба на терен и функцијата на надзорот да ја насочат кон превенција, а потоа 

изрекување на соодветни казни. Исто така, укажуваме дека сите засегнати страни 

потребно е да најдат и соодветен механизам и модел на контрола во продажбата 

на аранжмани преку Booking и Airbnb системите. Во оваа насока, предлагаме и 

воспоставување на поголема надлежност на инспекцискисте служби на локално 

ниво.  

 

5. Воспоставување на Регистри за вршење угостителска дејност на територија на 

Република Македонија 

 

- Врз основа на член 4 од Законот за угостителска дејност: Работата на физичките 

лица кои се регистрирани за вршење угостителска дејност се евидентирани во 

Регистри кои ги координира Градоначалникот на општината. Исто така, согласно 

член 8 од Законот за угостителска дејност – Градоначалникот на општината, а во 
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градот Скопје градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје 

води евиденција на угостителите кои започнуваат со работа на нивното подрачје. 

Градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје го информира 

градоначалникот на градот Скопје за извршениот упис на физичките лица во 

регистарот во смисла на членот 4 став 2 од овој закон, како и за пријавувањето 

на угостителите кои започнуваат со работа на нивното подрачје во смисла на 

ставот 1 од овој член. Вакви регистри не постојат во сите општини и предлагаме 

нивно воспоставување на територија на Република Македонија.  

 

- Образложение: Врз основа на констатираната фактичка состојба на терен и 

непостоењето на регистри за вршење на угостителска дејност во Република 

Македонија, за вршењето на угостителска дејност во РМ нема соодветна 

евиденција. Сметаме дека е потребно да се изработи систем на евиденција на 

државно и локално ниво на сите субјекти кои се занимаваат со угостителската 

дејност. Потребата од наведеното е врз основа на проблемите кои настануваат во 

делот кој овозможува: физички лица да се регистрираат за вршење угостителска 

дејност за сместување на локално ниво; и продажбата на аранжмани и услуги за 

ноќевање од некатегоризирани правни субјекти. Исто така, согласно член 48 од 

Законот за угостителска дејност - Физичкото лице ги издава собите, апартманите, 

куќите и становите за одмор преку туристичка агенција и туристичко биро врз 

основа на договор. Овие договори не се видливи и нема статистичката евиденција 

на угостителската дејност. Потребно е и да напомене дека со функционирање на 

овие регистри кои се во локална надлежност потребно е и да се спроведува и 

надзорот од страна на локалната власт за спроведување на истото.  

 

 

 

 


