
Минимални стандарди за квалитет кои се изведени од 
класификацијата на ЕУРОГИТЕС за сместување во 
рурални места- 2005  
наведени во    Став 4 точка 4 од дел 2 од Програмата за користење 
на средствата од Инструментот за претпристапна помош за 
рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 
година 
  
 
 
 
Дел 1    Опрема  
 

Бр.  Опис минимален стандард   

1.1 Локален стил на градење 

Со општ изглед и материјали кои се 
типични за регионот, без бетон/ метали 
на очигледни места во внатрешниот и 
надворешниот дизајн  

1.2. Чистота Средна  

1.3 Големина на спална соба 9 м2/единечен кревет, 15 м2 за двоен  

1.4 Опрема за спална соба 

кревет, 1 стол/кревет, 1 маса, 1 шкаф, 1 
ноќна масичка/кревет, 1 ноќна 
ламба/кревет, 1 прозорец со површина 
еднаква на 1/10 од собата, греење 
(фиксно или мобилно), 1 
слика/постер/фотографија   

1.5 Големина на кревет Двоен 135/180 cm, единечен 90/180 cm 

1.6 
 

      Големина на заеднички 
простории 4 м2/гостин  

1.7 Опрема за бања 

Туш/бања со топла вода (60l/дневно-
лице), 1 прозорец/ вештачка 
вентилација, греење (фиксно или 
мобилно) 

1.8 Бањи по клиенти 1 на секои 6 гости  

1.9 Кујна 
2 печки, 1 прозорец/вештачка 
вентилација, лавабо, фрижидер, 1 маса, 
1 стол/гостин  

1.10 
 

Општа опременост на 
куќата 

Вода, струја, канализација во согласност 
со законот  

 
 



 
 
 
 
 
Дел 2     Услуги во капацитетите за сместување   
 
 

Бр.  Опис минимален стандард   

2.1 Информации за куќата 

Информации за историјата на куќата/ 
Процесот на реновирање, селото каде 
што е сместена, излез при итни 
ситуации, клучни телефонски броеви, 
итн.  

2.2 Информации за туристите 
Информации за општината, главните 
природни и културни атракции, локали 
производители на храна   

2.3    Лице за контакт 

Сопственикот мора да биде достапен во 
случај на потреба најмалку 8 часа 
дневно, а во случај кога не е директно 
достапен, треба да достави телефонски 
број   

2.4      Осигурување 

Сопственикот/претприемачот мора да 
има јавно осигурување од одговорност 
за да се заштити од граѓанската 
одговорност за штетите направени на 
гостите  

2.5     Чистење 

Соба:  еднаш на секои 4 дена (или секои 
7 дена доколку гостите остануваат 
повеќе од една недела).   
Крпи:  еднаш на секои 4 дена 

2.6     Патокази Еден на куќата, еден на последната 
крстосница која води до неа 

2.7      Помош 

Кутија за прва помош достапна во 
куќата, листа со информации за 
најблиската здравствена установа 
(аптека, болница)  

2.8    Цена Список со цени истакнат во секоја соба 
(во локалната валута и во евра)  

 
 

  
 


