
Врз основа на цлен  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), Владата на Република Македонија, 
на седницата, одржана на 27.2.2018 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за утврдување на категорија на уrостителски објект 

1. Co  оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО со 
седиште на ул. Партениј Зографски бр.19 Скопје, rи исполнува условите за Хотел од 
трета категорија  co  три (3) ѕвезди,  co  период на важност од три години сметано од 
денот на влегувањето во сила на ова решение. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостителскиот 
објект се објавуваат на веб страната на Владата на Република Македонија. 

Образложение 

ТДПУ ВЕНЕКС ВЕСНА И ДР. ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул.Партениј 
Зографски бр.19 Скопје, поднесе Барање УП I 13-11 од 17.1.2018 година за утврдување 
на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ ЛЕОНАРДО Скопје, со 
седиште на ул. Партениј Зографски бр.19 Скопје, за хотел од трета категорија со три 
(3) ѕвезди. 
Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи  no  барањето 
изврши увид на предметниот објект при што со Извештај УП I 13-11 од 23.1.2018 
година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од трета категорија 
со три ѕвезди пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите 
за вршење на угостителска дејност - Прилог  1 (,,Службен  весник на Република 
Македонија" бр. 41/13). 
Врз основа на цлен  27-6  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), Владата на Република Македонија, на 
предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение 
за утврдување на категорија на угостителски објект. 
Согласно цлен  27-6  од Законот за угостителската дејност, решението за утврдување 
на категорија на угостителскиот објект се издава со важност од три години. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен  cnop  пред 
надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението. 
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Прилог  

МИНИСТЕРСТВО 3" ЕКОВОМИЈА 
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА HA 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБјЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ 

ЗВЕШТАЈ 
за извршена категоризација на угостителскиот обект за сместување, со предлог за 

определена категорија на угостнтелскиот објеіп за сместување 
в.'1Г14 іђ4  од  1.3  /  СЇ  / • година 

Комисиата за 
постпуваќв no барање 

оп('L. Lt)О  

категоризација на угоститеііски 06 екти за сместување, 
бр. yQЇ  4'3 f ' 	од  47.04 2°Л  тодина,поднесеноод 

, со  адреса ха ле71?' 	с4» 	30 
	 a утврдуоање  и нсполнување ус.пови за категорuЗација во 

4' 	ѓк .. і 	C  	i гѕид на уґостителскu о6ект) 
	со предїіог категорua од угоспітелот од  i t?k 	Ъј&\  

угостителски оёјекТ 
\ 

 

пзврши уввд на поедметниoт објект гірн што ro утпрди следіото: 

 

(; 

 

L()І(_ 
п~т 1-iбi ( 	Л ? ! 	1 1   ( і\(  

д('.ј' 	уfјј' 	 ги 
Г'ѓ L' 	 '(  1',‚ ! ѓ ( 	St` G(\ 	Ctd  	 

k  !~ t ~:  f L• Г  4 г  1  6 	( 	Тfі' L') 	;  ;,~ у1  

i: n  врска со угордената фактичка  cacroioa  гфисутното ;нще ги п'oше сіеднііте 
юбелеп.іюп 

Од ваведевоіо се констдгира дека обектот 	ги 	0 HE ГH 
'с;іооіте за баnoната іатегор"ја 	 '1СПОЛНУ BA 

	
і с non f{ УВА 

0Г1НСНИКОТ е прочнтан Ha прісутнпте 
	

0 
Стрaнкu u забезіешкн: 	 MA 

	
1 1 F., i11 



^ ~ 

~ 

yvoceuqyooyo идor mwе uopeymme 	npeAnnжeaa  категорија 	noТumr 

Bpz ocxuna xa yxex  27-6 Њu 3/""  3axuuorun y,ocтwтexcxunsAeixocT. ppmaua ~ kn no 
`hpaњeroёp  0 і 1 Y '  / < 	oд 	  uAnxu.Buuocu ~ uzmzanareropm:ащіia 

HРЕдЛОГ З&КАТGГOР0Ј& 

1. Cc  утрдува  дека угостителскиот о6т  %»T~7\ AQ~7K УЧје  

0~»~  	  cncpuumrenaa дpeca \ ‚  .,, ~.~~hц~  

нсполвувё услоtвіТcсоmас*oOраawxawxот за категоризаuuа ва угоСтнгелскпоёіemu 

l Corraaoo дeu nд 0uoemTaјоr e фnTorpa 'cum дoxyuexrmpao xuтepuјаn xoi ce 
Кnpxcrx xaxn дoxaJ ua ocnonxynox.e xaycxounre u rrax4apAxre cnoрeд xv ce apmn 
oaTpropиaa4xianaymcrxrpncxunrohiexr 

3 Обрззложевие on vxexuu noмxcoiara кој *ececornaCyuaconpeдnnme*aza 

ъ 	~ ~ u~.~~ '  
~ 

  

  

 

Knmwcxia зa breoopuyauxia 

« 


