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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на  9 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА 
УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија бр. 

62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 
53/16, 71/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 31/20)  ќе се 
применува за време на траење на вонредната состојба, како и 60 дена по престанокот на 
траењето на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку 
уредено. 

За потребната документација која се доставува во прилог кон барањето за 
категоризација на угостителски објекти  кај физичките лица кои согласно одредбите на 
овој закон вршат угостителска дејност утврдена во член 4-а од Законот и измена на 
комисијата за категоризација на угостителски објекти во член 27-а.

Член 2
Во членот 4-а став два алинеите 1 и 2 се бришат.
Алинејата 3 станува алинеја 1.  

Член 3
Членот 27-а се менува и гласи:
„Категоризацијата на угостителските објекти од член 27 став 1 ја врши Комисија за 

категоризација на угостителските објекти (во натамошниот текст: Комисија), составена од 
пет члена, кои имаат заменици. 

Комисијата од став 1 на овој член ja формира министерот кој раководи со органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на угостителството.

Комисијата работи во состав од 5 члена, од кои еден претставник од Министерството за 
економија, еден претставник од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република 
Северна Македонија, еден претставник од Кабинетот на заменикот на претседателот на 
Владата на Република Северна Македонија, задолжен за економски прашања и за 
координација со економските ресори, еден претставник од Државниот пазарен 
инспекторат и еден претставник од угостителското стопанство.

Членовите и замениците на членови на Комисијата е потребно да бидат со завршено 
високо образование од областа на економски науки, организациони науки и управување, 
туризам и угостителство и право, во зависност од надлежностите на органите на 
државната управа од каде што се предлагаат.

Еден од членовите од органот на државната управа надлежен за работите од областа на 
угостителството во комисиите од ставот 1 на овој член е и претседател на комисијата.
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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 4
Членот 27-б се менува и гласи:
„Комисијата од членот 27-а има овластување 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.

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

Врз основа на Извештајот од ставот 2 на овој член, министерот за економија во рок од 3 
дена донесува Решение за утврдување категорија на угостителскиот објект.“

Член 5
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

    Бр. 44-5073/1                           Претседател на Владата
9 јуни 2020 година на Република Северна Македонија,
        Скопје                        Оливер Спасовски, с.р.
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