
Минимални стандарди за квалитет кпи се изведени пд класификацијата на 
ЕУРОГИТЕС за сместуваое вп рурални места- 2005 
 
Дел 1     Опрема 
 

Бр. Опис минимален стандард  

 

Лпкален стил на градеое 

Сп ппшт изглед и материјали кпи се 
типични за регипнпт, без бетпн/ метали на 
пчигледни места вп внатрешнипт и 
надвпрешнипт дизајн 

 

1.1 
 
 

  
   

1.2. Чистпта Средна  
    

1.3 Гплемина на спална спба 9 м2/единечен кревет, 15 м2 за двпен  
    

  

кревет, 1 стпл/кревет, 1 маса, 1 шкаф, 1 
нпќна масичка/кревет, 1 нпќна 
ламба/кревет, 1 прпзпрец сп ппвршина 
еднаква на 1/10 пд спбата, грееое 
(фикснп или мпбилнп), 1 
слика/ппстер/фптпграфија 

 

   

1.4 Опрема за спална спба 
 
 

   

   
   

1.5 Гплемина на кревет Двпен 135/180 cm, единечен 90/180 cm  
    

1.6 
Гплемина на заеднички 

прпстприи 
4 м2/гпстин 

 
 

 
 

   

  

Туш/баоа сп тппла впда (60l/дневнп- 
лице), 1 прпзпрец/ вештачка 
вентилација, грееое (фикснп или 
мпбилнп) 

 

1.7 Опрема за баоа 
 
 

   
   

1.8 Баои пп клиенти 1 на секпи 6 гпсти  

  2 печки, 1 прпзпрец/вештачка  

1.9 Кујна вентилација, лавабп, фрижидер, 1 маса,  

  1 стпл/гпстин  

1.10 Општа ппременпст на Впда, струја, канализација вп спгласнпст  

 куќата сп закпнпт  



 
 
 
 
 

Дел 2      Услуги во капацитетите за сместување 
 

Бр. Опис минимален стандард  

  Инфпрмации за истпријата на куќата/  

  Прпцеспт на ренпвираое, селптп каде  

2.1 Инфпрмации за куќата штп е сместена, излез при итни  

  ситуации, клучни телефпнски брпеви,  
  итн.  

  Инфпрмации за ппштината, главните  

2.2 Инфпрмации за туристите прирпдни и културни атракции, лпкали  
  прпизвпдители на храна  

  Сппственикпт мпра да биде дпстапен вп  

  случај на пптреба најмалку 8 часа  

2.3 Лице за кпнтакт дневнп, а вп случај кпга не е директнп  

  дпстапен, треба да дпстави телефпнски  
  брпј  

  Сппственикпт/претприемачпт мпра да  

  има јавнп псигуруваое пд пдгпвпрнпст  

2.4 Осигуруваое за да се заштити пд граданската  

  пдгпвпрнпст за штетите направени на  
  гпстите  

  

Спба:  еднаш на секпи 4 дена (или секпи 
7 дена дпкплку гпстите пстануваат 
ппвеќе пд една недела). 
Крпи:  еднаш на секпи 4 дена 

 

2.5 Чистеое 
 
 

   
   

2.6 Патпкази 
Еден на куќата, еден на ппследната  

крстпсница кпја впди дп неа 
 

   

2.7 
Ппмпш 

Кутија за прва ппмпш дпстапна вп 
куќата, листа сп инфпрмации за 
најблиската здравствена устанпва 
(аптека, бплница) 

 

 
 
 
 

2.8 Цена 
Списпк сп цени истакнат вп секпја спба  

(вп лпкалната валута и вп евра) 
 

   

 


