
Влада на Република Северна Македонија 

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), Владата на Република Северна 
Македонија, на седницата, одржана на 5 март 2019 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за утврдување на категорија на угостителски објект 

1. Co оваа решение се утврдува дека уг.остителскиот објект хотел Канет cc 
седиште на ул.Јордан Хаџиконстантинов - I,Iинот 6р.20-Çiсопје, ги исполнува 
условите за хот.ел._ од чëтврта iсатеrорија со две (2) ѕвезди супëриор, со период на 
важност од три години смëтано од денот на влегувањего во сила на,ова решение. 

2. Ова.рëтцëниë влегува во сила  cc  денот на донссувањето. 

3. Ова рëшение заëдно  cc  Извештајот за извршена категоризација на 
угостителсдсиот објект се објавуваат на веб-страницата` на Владата на Рëпублика 
Северна'Матседонија. 

ДТУТ СИ'ВА Канет комп аiни ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, поднесе Барање бр.УП I 13- 
772, од 2311.2018 година за утврдување на потребните уçлови на.. угоститëлсiсиот 
објеiст хотел Канëт  co  сëдиште>на`ул.Јордан Хаџиќонстантинов - I;Iинот бр.20- Скопје, ; 
за хотел,-од1 трета катеrорија со  TpH  (3) ѕвезди.. 
Кqмисијата за :  катëгоризаиија на угостителски објек ги, постапувајiси  no  Барањето 
изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр.УП .I 13-772 од 24.1.2019 
година констатира детç <т истиот ги исполнува условите за хотел 'од четврта 
т<атегорија  co  две ѕвезди супериор пропиш.ани со Правилнитсот за уÇлови за 
катеѓоризација на објектитѓ за вршење на угоститëлска дејност - Прилог  1 (,,Службен  
весниќ на Република Македд_нyqa" бр 41%13). ` 
Врз основа на член 27-6 од Законот за угоçтителската дејноет („Службен весник на 
Републитса 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 Републитçа Северна Македонија, 
на предлог на Комисијата за категоризација на, ;,угоститëлски објекти донесува 
Решение за утврдувањë на ќатет орија'на уѓоститë'лски објëiст. . 
Согласно член  27-6 од  3ат<оно.т за уrостителската`дејност, рëшението за утврдување 
на категорија на угостителскиот објëѓстсë издава  cc  важност од три години. 



Влада на Релублика Северна Македонија  

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред 
надлежниот суд, во p0k од 30 дена од денот на приемот на Решението. 

Бр.45-1419/1 
5 март 2019 година 
Скопје 



Прилог 

МИНИСТЕРÇТВО ЗА ËКОнОМИЈА 
Iсо МИсИЈА зА кАТЕгОлизАциlА  г-iА 
vгоститЕлски аѕЈЁ iсти зА смЕстцвАЊЕ  

извЕштАј 
за извршена. катеrориззц:ггја на угаrтителскиот обf ект за сместување, есз предэzог за 

определенз катеrорија yr . тителсt} иот објект за сместуваи>е 

~Р    /  V  i /  2ђ  /%  година 

~ 
:зп ут.врцуваrье и истroлнугзггг ë ус:лови ~за ка•гегоризација вrз 

дбјект;  ц ј~   гЛ ~ 44 Re t 	(виц јга угостителски t јек•г) 
h 

 
CO  ггиеддлог категорија од цгоrrителот оц 	Ри  (? ~  

изгзрпlи увиц на  ii редметниот  оЕјег<т  при гдто го у 'i•врди слецнотсэ: 

I3o tзpcicа со утвРц~іі 	 фак'гичка  сос•rојбз присутггото nиi.te ги имаиае следнитë- 
# а бе з1 е [LнСИ.  

Оц навец еЕiота се  iсонгтатира цека абјезri•ar 	~ I'И 	❑ HI; ГИ 
усл ови•ге за баранвта.каrе,горија 	 ИСПОЛI-IУВА  ИСПОЛIIУВА 
Зап.исЕiикот е прг}цугган на присутмите. 	❑ 

Стр~iнки и забелешки: 	 И1V1А 	FiL-'МА 

1<iэмисијата за кг тегори,зација Eia угоrгителсз<и рбјек°ги за смеrтува ње, 
пост Јпуваќи rio барање б1э.  YП1  II b  f  Z. 	оц 92 . 1  2d~   , годнна, ппд ► iесен п  0  

= ~~ 1t~~ 	 іјК!  kг ќуlеb  ацрëса ~ , 



1Соміисијп • 8*~ вз• = 'оризацrrјз 
П-pe-rceца  en  

Учесrгици.вn увицот име  и презимë , 	i7lзецпажеttг7 ка•гëгсiрија 	потпис 
Оц Клмисијата : 

Т3рз оснnгза  na  цлен 27-6 став 3 оц Звканот за цѓс)стз•ri•eлrz<ата цејнскт, рецiаiѕајќи  no  
барањето бр. ~~ ~` ~~ц~~ 2  од ? ,~° 1  2 с?tЇ  гоцин а, Комисија•га за категлри з аг.4ија 
гга уѓосгиrелски л+fijегrrи за  смес.гутза њë дрнеrе 

ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГиРИЈА 
на-угости•гепсгсиот гiбјезст згi сместува іъе 

l.  Ce  утврдува дека угостителriсиот абјект 2 G'1ѓј~ Ё1  
'І ги 

исrголнува уçловит с ОгласНо Правитин ииот за к а~гегоризациј на цгостителски објектгг 
за 	  оц Ј'І5tЉ1 ! -  	ка1•егсзрија  соЈk~ U2_  ѕвезди.  

2. Составен адел ад klзвештајот е_ фотограс}зски цокументмран материtјал кој cc 
ггорilсги како даказ sа иег7ллнувањё гга услсiгзи•i•с и-сТцндщрдите, çтiорец xој cc врвіи 
ка гегbризација на уггзçтитеiгскио`г обједст. 

3. Образложëниë од член од комис ија•га гсој, tie се сагпасува с5У редложена•га 
кате.горија. 

L'LO!'. ХР4  

Датум и место 

CO седиште на адреса 	~$ 




