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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседа-

телот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија 
издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за туристичката дејност, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јули 

2015 година. 

Бр. 08-2864/1                                                                                           Претседател
7 јули 2015 година                                                                              на Република Македонија,

  Скопје                                                                                          д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ
 

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, 164/13 и 27/14), членот 52 се ме-
нува и гласи: 

„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 слично), прибор за 

скијање на вода, велосипед, лежалка и чадор за заштита од сонце, прибор за риболов и 
слично и 

- услужни дејности поврзани со водениот превоз кои се реализираат со пловен објект со 
јачина на мотор кој не надминува 20 коњски сили и кој вклучува превоз на максимум 12 
лица. 

За давање на услугата од ставот 1 на овој член, давателот на услугата е должен да му 
обезбеди на корисникот услуги на осигурување од повреда или смрт. 

Услугата од ставот 1 на овој член, може да ја даваат физички лица.  
Давателот на услугата од ставот 1 на овој член е должен опремата и приборот кои ги из-

дава на корисникот, односно опремата со која се врши услужна дејност поврзана со воде-
ниот превоз, да ги одржува така да бидат безбедни за користење.“ 

 
Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  


