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Врз основа на член 27-6 став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник 
на Република Македонија’’ бр.62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 
199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16 и Хлужбен весник на Република Северна 
Македонија" бр.31/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, 
одржана на 27 април 2021 година, донесе ј

РЕШВНИЕ
за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект хотел Бон Бон Ресорт и
Спа со седиште на ул. с. Кучевиште Чучер_:_СзнД^во, Скопје, ги исполнува условите за 
хотел од втора категорија со чвЈири {4)5вездн- супериор, со период на важност од три 
годннн сметано од денот на-вле1увањето'вб сила на ова-решение. I

2. Ова решение,вл^е1Ува.в6;сила'ф,Деногна'доиесувањ^'0^к ј
3. Ова решениеХзаедно^;.со Извештајот за~ -извршена^категоризација на

ДТУ БОН БОЊРЕСОРТ ДОрЕЛ Скопје^со седиште во с^Кучевиште ЧyJ^^^^-^Gaндeвo,
Скопје,' поднесе-,^барање брл\УП1-13;706 оДјУ16.11.2020'' 'година, заЈу^рдуваље на

потребннте услови^на угостителскиот објект хотел Бон^Бон Ресорт,и Спа'со седнште во 
,/ •; V,, . .:Ј- : - . // ./ .Vс. Кучевиште Чучер^з^Сандево, Скоп е,-за хотел од-втора категорија со четири (4) ѕвезди.

'.Ч'' У/ /У . 1' 'ј
Комиси)ата'^за ;категормза^и)^на угостнтелскнте 00)екти^^стапувај1^ по-^рањето
нзврти^вид^на предмеУниот објект п^и^^што со Извеш'гај^бр.УПНУ706^о;^9'4.2021
година констатира дека истиот гн исполнува условите за хбтел од втора^категорија со
четнри (4) ѕвездитсу/терирр, пропишани со Правилникот за условЈ^зажатегоризација на
објектите за сместување за вршење на угостителска дејност'(«Службен^весник/на
Република Македонија“ бр.41/13).
Врз^^оснбва на.член-27;б-од Закоиот за угостителската дејност'(Хлужбен весник^на
Република^Македонија" 6р:62/04, 89/08,115/10, 53/11,141/12,'164/13;187/13n166/J4, 199/14,
129/15,192/15, 39/16,.53/16 и 71/16-и-7,Службен весник наФепублика Ееверна Македоннја"
бр'31'/20), ВладатУУа Република Ceв'epнa;^Maкeдoннja на предлоѓ\'на^^комисијата’

категоризациЈа^ на угостител^китехоојекти-^за^.сместување донесува^решение^ за
утврдување иа категорија'на )мУсуите^сЈките ббјекти за бместување^
Согласно'член '27,Х од Законот за угостител^^та-.дејност, решен^ет^за^^утврдување на
категорија на угостителскиот објект, за^сместување се нздава соУажност од три години
одденотна издава^њето.Ј/'^^:^

ПРАВНА noyK-AiflpoTUB-ова "ретение- можеУда сео поведе.^управен спор пред 
надлежниот суд, в’о рок рд-ЗО дена одгденот;на приемогнаФешението. У
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Бр. 40-4615/1
27 април 2021 година
Скопје

- -ПРЕТСЕДАТЕЛ НА^ВЛАДАТА НА 
РЕПУБДЦ^СЕВЕРНА
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