Службен весник на РМ, бр. 71 од 11.04.2016 година

20160712034
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 НА ЗАКОНОТ ЗА
УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за угостителска дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 април
2016 година.
Бр. 08-2045/1
4 април 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за угостителската дејност („Службен весник на Република Македонија”
број 62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199, 129/15, 192/15 и
39/16), членот 46 се менува и гласи:
„Под условите утврдени со овој закон и други прописи, на еден објект под заеднички
покрив може да се издадат одобренија за вршење на угостителска дејност на повеќе
физички лица, при што едно исто физичко лице може да:
1) Изнајмува станови за одмор и соби во колективни станбени згради, чиј сопственик е
носител на правото на користење, при што лицето може да добие повеќе од едно
одобрение за вршење на угостителска дејност, но притоа вкупниот број на станови за
одмор и соби во кои врши угостителска дејност по основ на сите издадени решенија на
едно исто лице да не надминува 10 соби или 20 легла.
2) Изнајмува куќи, апартмани и соби за одмор во индивидуални станбени објекти чиј
сопственик е носител на правото на користење, при што во еден индивидуален станбен
објект под заеднички покрив може да се издаде повеќе од едно одобрение, но притоа
вкупниот број на апартмани и соби за одмор во целиот објект по основ на сите издадени
решенија за вршење на угостителска дејност да не надминува 10 соби или 20 легла.“.
Член 2
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија”.
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