
Постапка за упис во регистарот на физички лица кои вршат туристичка дејност 
од мал обем 
 

Согласно Законот за туристичка дејност (Сл. Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 
53/11, 123/12, 164/13, 27/14), член 3, став 2 “Физичките лица кои согласно одредбите на овој 
закон вршат туристичка дејност се регистрираат во регистарот што го води градоначалникот на 
општината” 

Согласно Законот за туристичка дејност (Сл. Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 
53/11, 123/12, 164/13, 27/14), член 5, став 3 “Физичкото лице кое како слободно занимање 
повремено врши туристичка дејност на туристички водич или туристички придружник го носи 
називот туристички водич или туристички придружник.” 

Согласно Законот за туристичка дејност (Сл. Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 
53/11, 123/12, 164/13, 27/14), член 51, став 1 и став 2 “Физичко лице регистирано кај 
градоначалникот на општината може да ги дава следните услуги во селски  и етно туризам: 
изнајмување на коњи за јавање, фото-сафари, изработка и продажба на домашни ракотворби, 
сувенири, инструменти и други производи и услуги во селското домаќинство.” 

Согласно Законот за туристичка дејност (Сл. Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 
53/11, 123/12, 164/13, 27/14), член 51, став 3 и став 4 “Физичко лице регистрирано кај 
градоначалникот на општината може да ги дава следните услуги во еколошки туризам1: 
изнајмување на превозни средства заради разгледување на природните убавини, продажба на 
плодови од природата, давање објаснување на природните убавини, фото-сафари и други 
услуги со кои не се нанесува штета на природата на начин утврден со посебен закон.” 

Согласно Законот за туристичка дејност (Сл. Весник на РМ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 
53/11, 123/12, 164/13, 27/14), член 52, став 1 и став 3 “Други видови туристички услуги во 
смисла на овој закон се сметаат: организирање рекреативни и забавни активности на плажи и 
базени, изнајмување на пловила за забава (сандолини, даска за едрење и сл.), прибор за 
скијање на вода, велосипед, лежалка и чадор за заштита од сонце, прибор за риболов и сл. 
Услугата од мал обем од став 1 на овој член, можат да ја даваат физички лица.” 

Постапката за упис во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем 
отпочнува со поднесување на Барање за упис во регистарот на физички лица кои вршат 
туристичка дејност од мал обем, согласно член 3 од Законот за туристичка дејност (Сл. Весник 
на РМ бр. 62/04, 89/08, 12/09, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12, 164/13, 27/14) до Одделението за 
ЛЕР, преку архивата на Општина Куманово . Кон Барањето се поднесува: 

Пријава до Државен пазарен инспекторат за исполнети минимално-технички услови и 

Доказ за платена административна такса (50,00+250,00 денари). 

Во Архивата се потврдува приемот на поднесокот и се води делововодник за поднесоците.  

                                                           

1
 Под услуги во еколошки туризам се смета престој во подрачја со посебни природни карактеристики, 

како и во заштитени подрачја заради одмор, рекреација и разгледување на природните убавини на 
начин утврден со закон 



Барањето заедно со придружната документација се заведува во интерна доставна книга и се 
доставуваат до Раководителот на Секторот кој поштата ја парафира и ја доставува во 
Раководителот на Одделението за ЛЕР; 

Раководителот на Одделението за ЛЕР, го парафира Барањето и придружната документација и 
го доставува до државниот службеник надлежен за вршење на работите од областа на 
угостителството, туризмот, трговијата и занаетчиството; 

Државниот службеник надлежен за вршење на работите од областа на угостителството, 
туризмот, трговијата и занаетчиството го разгледува Барањето и прилозите и изготвува: 

Решение за упис во регистарот на физички лица кои вршат туристичка дејност од мал обем, 
доколку барањето е комплетно или  

Решение за одбивање на барањето за упис во регистарот, доколку барањето е некомплетно во 
рок од 8 дена од денот на приемот на Барањето  

и го доставува на потпис до одговорните лица. 

Потпишаното решение се заведува во архива и се доставува до странката; 

Еден примерок од Решението за упис во регистарот на физички лица кои вршат туристичка 
дејност од мал обем се доставува до Самостојниот референт за угостителство, туризам, 
трговија и занаетчиство, кој ги внесува податоците од Решението во Регистарот на физички 
лица кои вршат туристичка дејност од мал обем, согласно Правилникот за формата, 
содржината и начинот на водење на регистарот на физичките лица кои вршат туристичка 
дејност од мал обем (Сл. Весник на РМ бр. 116/06) и ги документира Решенијата по дата на 
издавање; 

Самостојниот референт за угостителство, туризам, трговија и занаетчиство, на секои шест 
месеци доставува извод од Регистарот на физички лица кои вршат туристичка дејност од мал 
обем до Раководителот на Секторот, Раководителот на Одделението за ЛЕР и Секторот за 
инспекциски надзор. 

 


