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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 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 И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската
дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14 јули
2008 година.
Бр. 07-2888/1
14 јули 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за угостителската дејност (“Службен весник на Република Македонија”
број 62/2004), по членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:
“Член 5-а
Правните и физичките лица од областа на угостителството со цел за унапредување на
дејноста можат да се здружуваат во разни форми на здружување согласно со закон.”
Член 2
Членот 7 се менува и гласи:
„Угостителот е должен исполнувањето на условите од членот 6 став 1 на овој закон и
започнувањето со работа да го пријави на Државниот пазарен инспекторат, на
градоначалникот на општината, а во градот Скопје на градоначалникот на општината на
подрачјето на градот Скопје според местото и седиштето на објектот, односно според
местото каде што се даваат услугите, најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на
угостителскиот објект .
Угостителот е должен да ја пријави и промената на условите од членот 6 став 1 на овој
закон на Државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот на општината, а во градот
Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје според местото и
седиштето на објектот, односно според местото каде што се даваат услугите, во рок од 15
дена од настанатите промени.
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Министерот за економија ги пропишува формата и содржината на образецот
пријавата од ставовите 1 и 2 на овој член. ”

на

Член 3
Во членот 8 ставот 1 се брише .
Ставот 2 станува став 1.
Во ставот 3 кој станува став 2 на крајот од реченицата зборовите: “ставот 2 од овој
член” се заменуваат со зборовите: “ставот 1 од овој член”.
Член 4
Во членот 10 зборовите: “став 2 “ се заменуваат со зборовите: “став 1”.
Член 5
Во членот 12 став 3 зборовите: “(тераси и летни бавчи) “ се бришат.
Член 6
Членовите 13 и 14 се бришат .
Член 7
Во членот 15 по зборот “пијалаци” запирката се заменува со точка и зборовите до
крајот на реченицата се бришат.
Член 8
Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи:
“Лиценцата од членот 20 се издава во рок од осум дена од денот на поднесувањето на
барањето од страна на вршителот на угостителската дејност и важи за период од една
година."
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Доколку надлежниот орган не издаде лиценца во рокот од ставот 1 на овој член ќе се
смета дека позитивно е одговорено по барањето.”
Ставот 2 станува став 3.
Член 9
Во членот 23 се додава нов став 2, кој гласи:
“По исклучок од одредбите на ставот 1 точки 2,3 и 4 од овој член, угостителските
објекти за брза храна ( сендвичари) можат да работат до 01,00 часот во зимскиот период,
односно до 02,00 часот во летниот период, а во деновите петок и сабота, спроти
празнични денови и празнични денови до 05,00 часот. “
Ставот 2 станува став 3.
Член 10
Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи:.
“Комисиите од ставот 1 на овој член ги формира министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството од еден
претставник на органот на државната управа надлежен за работите од областа на
угостителството, претставник од органот на државната управа надлежен за работите од
областа на здравството, претставник од органот на државната управа надлежен за
работите од областа за труд и социјална политика, претставник од локалната самоуправа
на чија територија се врши категоризацијата и претставник од угостителското
стопанство.”
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По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
"Доколку комисиите не донесат решение во рокот од ставот 4 на овој член ќе се смета
дека позитивно е одговорено по барањето.”
Ставот 5 станува став 6.
Член 11
Во членот 35 точката 4 се менува и гласи:
“4) да се придржува на истакнатите цени;”.
По точката 4 се додаваат три нови точки 5, 6 и 7, кои гласат :
"5) да поседуваат документи за набавени производи (фактури, сметки, испратници и
слично);
6) за секоја дадена услуга да издаде сметка со спецификација на услугите од фискална
каса;
7) на видно место на влезот на угостителскиот објект да го истакне видот на
платежните картички кои можат да се користат;”.
Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 8, 9 и 10.
Точките 8 и 10 се бришат.
Точката 9 станува точка 11.
Точките 11, 12 и 13 стануваат точки 12, 13 и 14.
Член 12
Во членот 38 се додава нов став 2, кој гласи:
“Во угостителските објекти за брза храна (сендвичари) забрането е продажба и
послужување на алкохолни пијалаци, како и да пуштаат музика после 24,00 часот.”
Член 13
Во членот 41 ставот 5 се брише.
Член 14
Во членот 46 точка 1 на крајот на реченицата точката и запирката се заменуваат со
запирка и се додаваат зборовите: “при што во еден објект под заеднички покрив може да
се издаде само едно одобрение”.
Член 15
Членот 57 се менува и гласи:.
“Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат
Државниот пазарен инспекторат и другите инспекциски органи согласно
со
овластувањата утврдени со овој и со друг закон.”
Член 16
Во членот 59 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:
“2) врши угостителска дејност надвор од деловниот објект на простор наменет, уреден
и опремен за давање угостителски услуги без одобрение издадено од градоначалникот на
општината, а во градот Скопје од градоначалникот на градот Скопје за користење на
просторот (член 12 став 3);”.
Точките 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
Член 17
Во членот 61 став 1 точка 2 по зборот "економска” се става запирка и се додава зборот
“правна”.
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Член 18
Членот 64 се менува и гласи:
“Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека угостителот:
1) не се придржува на истакнатите цени (член 35 став 1 точка 4);
2) не поседува документи за набавени производи (фактури, сметки, испратници и
слично) (член 35 став 1 точка 5) и
3) за секоја дадена услуга не издаде сметка со спецификација на услугите од фискална
каса (член 35 став 1 точка 6), веднаш издава усна наредба со која му се забранува вршење
на угостителска дејност, ќе го затвори објектот и тоа ќе го констатира во записник.
Во случаите од ставот 1 на овој член инспекторот во рок од три дена ќе донесе решение
за забрана на вршење на угостителска дејност во времетраење од 60 дена и на видно место
ќе ја објави причината за затворање на објектот.
Доколку угостителот во тековната година стори дејствија за кои е изречена мерката од
ставот 1 на овој член, инспекторот ќе донесе решение за забрана на вршење на
угостителска дејност во времетраење од 90 дена и ќе го затвори угостителскиот објект.
Против решението од ставовите 1 и 2 на овој член може да се изјави жалба до
министерот кој раководи со органот на државната управа од областа на угостителството.
Жалбата изјавена против решението од ставот 3 на овој член не го одлага неговото
извршување. “
Член 19
Членот 65 се менува и гласи:
“Ако инспекторот при вршење на надзорот утврди дека угостителот:
1) нема доказ дека е пријавено исполнувањето на условите од членот 6 став 1 на овој
закон и започнувањето со работа на Државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот
на општината, а во градот Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на
градот Скопје според местото и седиштето на објектот ,односно според местото каде што
се даваат услугите,најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на угостителскиот
објект (член 7 став 1);
2) нема доказ дека е пријавена промената на условите од членот 6 став 1 на овој закон
Државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот на општината, а во градот Скопје на
градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје според местото и
седиштето на објектот, односно според местото каде што се даваат услугите, во рок од 15
дена од денот на настанатите промени ( член 7 став 2);
3) врши угостителска дејност надвор од деловниот објект на простор наменет, уреден и
опремен за давање угостителски услуги без одобрение издадено од градоначалникот на
општината, а во градот Скопје од градоначалникот на градот Скопје за користење на
просторот (член 12 став 3);
4) не се придржува кон пропишаното работно време (член 26 став 2);
5) на видно место на влезот на угостителскиот објект не го истакне видот на
платежните картички кои можат да се користат (член 35 став 1 точка 7);
6) не обезбеди посебен простор означен за пушачи (член 36 став 2);
7) во угостителските објекти врши послужување на алкохолни пијалаци на лица
помлади од 18 години и врши служење на алкохолни пијалаци од страна на малолетни
лица (член 37 став 1);
8) во угостителските објекти послужува алкохолни пијалаци од почетокот на работното
време од 07,00 до 10,00 часот (член 38 став 1) и
9) во угостителските објекти за брза храна (сендвичари ) вршат продажба и
послужување на алкохолни пијалаци и пуштаат музика после 24,00 часот (член 38 став 2),
веднаш издава усна наредба со која му се забранува вршење на угостителска дејност, ќе го
затвори објектот и тоа ќе го констатира во записник.
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Во случаите од ставот 1 на овој член инспекторот во рок од три дена ќе донесе решение
за забрана на вршење на дејноста во траење од 30 дена и ќе го затвори угостителскиот
објект, истакнувајќи ја на видно место причината за неговото затворање.
Доколку угостителот во тековната година стори дејствија за кои е изречена мерката од
ставот 1 на овој член, инспекторот ќе донесе решение за забрана на вршење на
угостителска дејност во времетраење од 60 дена и ќе го затвори угостителскиот објект.
Против решението од ставовите 1 и 2 на овој член може да се изјави жалба до
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа
на угостителството.
Жалбата изјавена против решението од ставот 3 на овој член не го одлага неговото
извршување.”
Член 20
Членот 66 се менува и гласи:
“Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека:
1) угостителската дејност се врши без упис во трговскиот регистар (член 4 став 1);
2) угостителската дејност се врши без да се исполнети пропишаните минималнотехнички услови, санитарно-хигиенски и здравствени услови, условите за заштита при
работа, заштита и унапредување на животната средина, противпожарната заштита и
условите за заштита од бучава (член 6 ставови 1 и 2);
3) угостителската дејност се врши во деловни објекти или простори каде се врши друга
дејност без да се исполнети пропишаните услови за вршење на друга дејност (член 12 став
2);
4) угостителска дејност се врши во угостителски објекти ноќен бар, кабаре и диско
клуб без лиценца (член 20 став 1) и
5) угостителот дозволи пристап на лица со возраст под 18 години (член 35 став 1 точка
3), веднаш издава усна наредба со која му се забранува вршење на угостителска дејност,
ќе го затвори објектот и тоа ќе го констатира во записник.
Во случаите од ставот 1 на овој член инспекторот во рок од три дена ќе донесе решение
за забрана на вршителот на угостителската дејност за вршење на дејноста во времетраење
од 30 дена со затворање на угостителскиот објект, истакнувајќи ја причината за неговото
затворање.
Доколку угостителот во тековната година стори дејствија за кои е изречена мерката од
ставот 1 на овој член, инспекторот ќе донесе решение за забрана на вршење на дејноста во
времетраење од 60 дена и ќе го затвори угостителскиот објект.
Против решението од ставовите 1 и 2 на овој член може да се изјави жалба до
министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа
на угостителството.
Жалбата изјавена против решението од ставот 3 на овој член не го одлага неговото
извршување.”
Член 21
Членот 67 се менува и гласи:
"Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека угостителот:
1) ќе започне со работа во угостителскиот објект без добиена категорија (член 32 став
1) и
2) нема доказ за извршената промена на категоријата на угостителскиот објект во смисла
на членот 33 став 3 од овој закон, веднаш издава усна наредба со која му се забранува
вршење на угостителска дејност, ќе го затвори објектот и тоа ќе го констатира во записник.
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Во случаите од ставот 1 на овој член инспекторот во рок од три дена ќе донесе решение
за забрана на вршење на дејноста во траење од 15 дена и ќе се затвори угостителскиот
објект, истакнувајќи ја на видно место причината за неговото затворање.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до министерот кој
раководи со органот на државната управа надлежен за работите од областа на
угостителството.
Жалбата изјавена против решението од ставот 2 на овој член не го одлага неговото
извршување.”
Член 22
Насловот на Главата VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ се менува и гласи: “VIII.
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ “ и се додава нов член 67-а, кој гласи:
“Член 67-а
За прекршоците утврдени во членовите 69, 70, 72 и 73 од овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува Државниот пазарен инспекторат (во
натамошниот текст: Прекршочен орган).
Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред Прекршочниот орган ја води
Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочна комисија),
составена од службени лица овластени од страна на министерот кој раководи со органот
на државната управа надлежен за работите од областа на угостителството.
Државниот пазарен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му
предложи постапка за порамнување, пред да поднесе барање за поведување на
прекршочна постапка, согласно со одредбите од Законот за прекршоците.”
Член 23
Членот 68 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) врши угостителска дејност во угостителски објекти: ноќен бар, кабаре и дискоклуб
без лиценца ( член 20 став 1);
2) ја пренесе лиценцата (член 22 став 2);
3) не се придржува кон пропишаното работно време (член 26 став 2) ;
4) не се придржува на истакнатите цени (член 35 став 1 точка 4);
5) не поседува документи за набавените производи (фактури, сметки, испратници и
слично (член 35 став 1 точка 5);
6) за секоја дадена услуга не издаде сметка со спецификација на услугите од фискална
каса (член 35 став 1 точка 6 );
7) не ги дава угостителските услуги вклучени во туристичкиот пакет аранжман во
угостителските објекти за сместување преку организаторите на патување или
посредниците, односно туристичките агенции (член 35 став 1 точка 11) и
8) послужува алкохол и алкохолни пијалаци на лица под 18 години (член 37 став 1).
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата за правното лице ќе му се изрече
и санкција привремена забрана за вршење на угостителска дејност во траење од една до
три години.
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок и на одговорното лице во правното лице.
За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 800 евра во
денарска противвредност на самото место на правното лице.
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За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 500 евра во
денарска противвредност на самото место и на одговорното лице во правното лице.
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата од ставот 3 на овој член на
одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана за
вршење професија, дејност или должност во траење од една до три години. “
Член 24
Членот 69 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на правното лице, ако:
1) не ги исполнува пропишаните минимално-технички услови и други услови
пропишани со закон (член 6 став 1);
2) не го пријави исполнувањето на условите од членот 6 став 1 на овој закон и
започнувањето со работа на Државниот пазарен инспекторат, на градоначалникот на
општината, а во градот Скопје на градоначалникот на општината на подрачјето на градот
Скопје според местото и седиштето на објектот, односно според местото каде што се
даваат услугите , најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на угостителскиот
објект (член 7 став 1);
3) не ја пријави промената на условите од членот 6 став 1 на овој закон на Државниот
пазарен инспекторат, на градоначалникот на општината, а во градот Скопје на
градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје според местото и
седиштето на објектот, односно според местото каде што се даваат услугите во рок од 15
дена од настанатите промени (член 7 став 2);
4) угостителската дејност се врши во објект или простори каде што се врши друга
дејност без да се исполнети пропишаните услови за вршење на угостителската дејност
(член 12 став 2);
5) угостителската дејност се врши надвор од деловниот објект на простор наменет,
уреден и опремен за давање угостителски услуги без одобрение издадено од
градоначалникот на општината, а во градот Скопје од градоначалникот на градот Скопје
за користење на просторот (член 12 став 3);
6) започне со вршење на дејноста пред да добие решение за категорија на
угостителскиот објект (член 32 став 1);
7) не ги утврди нормативите за храна и пијалаци кои ги послужува и не им овозможи на
корисниците увид во тие нормативи (член 35 став 1 точка 7);
8) не ги завери нормативите за храна кај градоначалникот на општината, а во градот
Скопје кај градоначалникот на општината на подрачјето на градот Скопје и
угостителските услуги не ги дава во соодветна количина и квалитет според утврдените
нормативи (член 35 став 1 точка 8);
9) не води книга на гостите во угостителскиот објект за сместување (член 35 став 1
точка 9);
10) врши кампирање во неорганизирани кампови (член 42 став 2);
11) се постават шатори , камп куќички, камп приколки и друга опрема за кампирање
надвор од кампот (член 43) и
12) привремено кампирање се врши на земјиште кое не е одредено од советот на
општината, а во градот Скопје од Советот на градот Скопје (член 44 став 2).
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на правното лице ќе му се изрече
и санкција привремена забрана за вршење на угостителска дејност во траење од 15 дена.
За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се изрече глоба за прекршок на одговорното
лице во правното лице во износ од 500 евра во денарска противвредност.
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За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 500 евра во
денарска противвредност на самото место на правното лице.
За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 300 евра во
денарска противвредност на самото место и на одговорното лице во правното лице.”
Член 25
Членот 70 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на правното лице, ако:
1) нема доказ за извршена промена на категоријата на угостителскиот објект (член 33
став 3);
2) не ги одржува просториите и опремата и не дава услуги во угостителскиот објект
според пропишаните минимално технички услови, како и условите на категоризација за
видовите објекти за кои е предвидена категоризација (член 35 став 1 точка 1);
3) во објектите од членот 41 став 3 на овој закон покрај јадења во конфекционирана
состојба се послужуваат и други јадења;
4) организира и врши кампирање спротивно на членот 42 ставови 1 и 2 од овој закон;
5) кампот нема утврден куќен ред( член 45 став 1);
6) на влезот на кампот или на друго за тоа соодветно место не постави план - шема на
кампот, не истакне ценовник за користење на просторот за кампирање, категорија на
кампот, како и други услуги што ги дава кампот (член 45 став2) ;
7) не го истакне работното време на влезот на објектот и на видно место во објектот
(член 26 став 1);
8) не истакне на видно место пропишана ознака на видот и категоријата на
угостителскиот објект (член 32 став 2);
9) не ги истакне цените согласно со членот 35 став 1 точка 2 од овој закон;
10) не истакне на видно место на влезот на угостителскиот објект -ноќен бар и кабаре,
табла со димензии 20x50 см со содржина “лица со возраст под 18 години немаат право на
посета“ ( член 35 став 1 точка 3);
11) не го пропише и истакне куќниот ред во сите објекти за сместување (член 35 став 1
точка 10);
12) на видно место во угостителскиот објект или во менито не го истакне
телефонскиот број на Државниот пазарен инспекторат ( член 35 став 1 точка 12);
13) во сите пропагандни материјали не ги означи видот и категоријата на објектот (член 35
став 1 точка 13);
14) не истакне на видно место во угостителскиот објект натпис со содржина ”лица со
возраст под 18 години не се послужуваат со алкохолни пијалаци” (член 37 став 2);
15) послужува алкохолни пијалаци од 07,00 до 10,00 часот (член 38 став 1);
16) продава и послужува алкохолни пијалаци и пушта музика после 24,00 часот (член
38 став 2 ) и
17) на видно место на влезот на угостителскиот објект не го истакне видот на
платежните картички кои можат да се користат (член 35 став 1 точка 7).
За дејствијата од ставот 1 на овој член , ќе се изрече глоба за прекршок на одговорното
лице во правното лице во износ од 400 евра во денарска противвредност.
За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 400 евра во
денарска противвредност на самото место на правното лице.
За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 300 евра во
денарска противвредност на самото место и на одговорното лице.”
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Член 26
Членот 71 се брише.
Член 27
Членот 72 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на трговец поединец за дејствијата од членовите 69, 70 и 71 на овој закон.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член ќе се изрече и прекршочна санкција забрана за
вршење на дејност во траење од најмалку три до најмногу 30 дена.
За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 300 евра во
денарска противвредност на самото место на трговец поединец.“
Член 28
Членот 73 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на физичко лице, ако:
1) изнајмува соби, апартмани, куќи за одмор спротивно на членот 46 став 1 точка 1 од
овој закон;
2) организира камп и дава услуги спротивно на членот 46 став 1 точка 2 од овој закон;
3) дава услуги на појадок спротивно на членот 46 став 1 точка 3 од овој закон;
4)ги издава собите, апартманите, куќите и становите за одмор без договор склучен со
туристичката агенција, туристичкото биро и трговското друштво регистрирано за вршење
на угостителската дејност (член 48);
5) на видно место не го истакне видот и категоријата на објектот (член 51 став 1 точка
1);
6) членот на домаќинството или лицата што им помагаат на членовите на
домаќинството не ги исполнуваат здравствените услови за работа во угостителството во
смисла на членот 52 став 2 од овој закон;
7) дава услуги во сидришта и пристаништа, како и кога пловниот објект кружи надвор
од сидриштето и пристаништето на лица кои не се наоѓаат на пловниот објект заради
превоз (член 54 став 4);
8) куќите, апартманите и собите не ги исполнуваат минимално-техничките услови и
условите за категоризација во смисла на членот 6 од овој закон (член 47 став 1);
9) на видно место не го истакне називот на услугите кои ги дава од членот 51 став 1
точка 2 на овој закон;
10) не води книга на евиденција на гостите (член 51 став 1 точка 5);
11) на видно место во објектот не го истакне телефонскиот број на Државниот пазарен
инспекторат (член 51 став 1 точка 6) и
12) дава услуги во пловни објекти за повеќе од 20 гости истовремено (член 54 став 3).
За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата од ставот 1 на овој член на
физичкото лице ќе се изрече и санкција привремена забрана за вршење на угостителска
дејност во траење од 15 дена.
За дејствијата од ставот 1 на овој член може да се изрече глоба во износ од 300 евра во
денарска противвредност на самото место на физичко лице.”
Член 29
Членовите 74 и 75 се бришат.
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Член 30
Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за угостителската дејност .
Член 31
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија”.
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