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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 05.02.2014 година 

 
Член 1 

Во Законот за туристичката дејност („Службен весник на Република Македонија“ 

број 62/2004, 89/2008, 12/2009, 17/11, 47/11, 53/11, 123/12 и 164/13), по членот 
8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 

 
“Член 8-а 

Туристичката агенција која непосредно дава услуги на патник преку средства за 
електронска комуникација се должни да работат во согласност со одредбите од 
овој закон и прописите од областа на електронската трговија.“ 

 
Член 2 

Во членот 37 по ставот 2 се додаваат три нови ставови 3, 4 и 5, кои гласат: 
“Туристичката агенција - посредник со лиценцата Б која нуди продажба и продава 
туристичко патување на организаторот на патувањето, е должна во патничката 

програма и потврдата за патување да го назначи својството во кое настапува, 
бројот на лиценцата на организаторот на патувањето и на патникот да му ја 

врачи непосредно или по електронски пат, истовремено со издавање на 
потврдата за патување, програмата и општите услови на патување на 
организаторот на патување. 

Туристичката агенција - посредник нуди и продава само туристички патувања на 
организаторите на патувања, со кои има склучено договор за посредување. 

Туристичката агенција - посредникот е должен да нуди и продава туристички 
аранжмани под исти услови, како и организаторот на патувањата.“ 
 

Член 3 
Во членот 39 став 2 зборовите: „планина и“ се бришат. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Водичите во планина кои водат туристички групи треба да имаат сертификат 
издаден од асоцијација која во Република Македонија е акредитирана за 

издавање на сертификат за интернационални водичи во планина.“ 
 

Член 4 
Во членот 44 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи: 
“Туристичкиот водич при давањето на услуга мора на видно место да ја носи 

легитимацијата на туристички водич со која се потврдува неговото својство.“ 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Во ставот 4 кој станува став 5 бројот “3“ се заменува со бројот “4“. 
Ставот 5 станува став 6. 
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 

“Легитимацијата на туристичкиот водич се ограничува на десет години со право 
да поднесе барање за добивање на нова.“ 

 
Член 5 

Во членот 48 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи: 
“Туристичкиот придружник при давањето на услуга мора на видно место да ја 
носи легитимацијата на туристички придружник со која се потврдува неговото 

својство.“ 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Во ставот 4 кој станува став 5 бројот “3“ се заменува со бројот “4“. 
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Ставот 5 станува став 6. 
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи: 

“Легитимацијата на туристичкиот придружник се ограничува на десет години со 
право да поднесе барање за добивање на нова.“ 
 

Член 6 
По членот 48-а се додава четири нови члена 48-б, 48-в, 48-г и 48-д, кои гласат: 

 
“Член 48-б 

Туристичкиот водич и туристичкиот придружник се должни да даваат услуги на 

туристички водич/туристички придружник, совесно и стручно во согласност со 
одредбите од овој закон, прописите донесни врз основа на него, добрите деловни 

обичаи во туризмот, статутот и актите на Здружението на туристички водичи и 
придружници, ако е нивен член. 

Туристичката агенција е должна за вршење на дејноста туристички 
водич/придружник да ангажира лице кое има легитимација за туристички 
водич/придружник, согласно со која ја врши дејноста. 

 
Член 48-в 

Туристичката агенција е должна да води евиденција за туристичките водичи кои 
ги ангажира. 
За ангажираните туристички водичи туристичката агенција доставува извештај до 

органот на државната управа надлежен за работите од областа на туризмот, како 
и до овластеното правно лице за издавање на легитимации за туристички водичи 

со следниве податоци: 
- име презиме и ЕМБ на туристичкиот водич, 
- туристичкиот локалитет на кој бил ангажиран и 

- време, период на ангажирање. 
Извештајот од ставот 2 на овој член се доставува најдоцна до 31 јануари во 

тековната за претходната година. 
 

Член 48-г 

Легитимацијата за работа на туристичкиот водич и туристичкиот придружник 
престанува да важи: 

- на барање на труристичкиот водич или туристичкиот придружник или 
- со одземање на легитимацијата за туристички водичи или туристички 
придружник. 

 
Член 48-д 

Легитимацијата за работа на туристичкиот водич и туристичкиот придружник ќе 
биде одземена, ако: 
- е заснована на невистинити податоци, или фалсификувани документи или 

- туристичкиот водич не дава услуги во согласност со членот 48-б од овој закон. 
Правното лице од членот 44 став 4 од овој закон носи решение за престанок, 

односно одземање на легитимацијата за туристички водич/туристички 
придружник. 
Постапката за одземање на легитимацијата на туристички водич и туристички 

придружник поблиску ја пропишува правното лице од членот 44 став 4 од овој 
закон. 

Престанокот, односно одземањето на легитимацијата на туристички водич и 
туристички придружник се впишува во Регистарот на туристички водичи и 

придружници.“ 
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Член 7 
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за туристичката дејност. 
 

Член 8 

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


