
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, одрхсана на 5 март 2019 година, донесе 

РЕцIЕНИЕ. 
. .; .:.:. . ѓ . ... 

	

.. . 	' ::::, 	 :.,,. .  

за утврдува~ë_н~~ >катего~и,ја на'угостителски објект 

1.  Co  оваа. решение се утврдува декG угостителскиот.,објект хотел Монако со 
седиште на ул:. 507 ;бр.8 - Скопјë, >ги иbполнува условите за- ќотëл : од четврта 
категорија;со;две;(2) ѕвезДи супериор, со п ~риод на важноçт од три'rодини сметано 
од денот;на влëгувањето  BQ  сила на ова реџreниë. 

•  Ова решение влëѓува во сила со денот на донесувањето. 

3. Ова: - решение заедно со Извештајот за . извршена : категоризација на 
угоçтителçќиот објеiст . се: објаi3уваат на веб страната на Владата на `:Рëпублика 
Северна Макëдонија. 

Образложение 

ДТц ;: МАКР0:_УНИQ,НДОQЕЛ Скопје cQ седиште на ; :,ул;50.7 :бр.8 ,Сiсопје поднесе 
.  

Барање бр УП1: 13 757 о 9112018 година за утврдување на потребнитë`' услови на 
угостителскиот објект хоте` Эд Монако: со седиште; на ул 507 бр.8 =`Ç ~сопје' за хотëл од   : 

р 	 . т ета - ~çатег.орија :-çо три (~) ѕвезди  
Комиçијата за ќатегоризација на угостителски o6jëi<ти за сместување, постапувајќи 
no  Барањето изврши увид на прëдметниот објект при што со Извештај бр:УП113-757 
од 24.01.2019 година ~çонçтатира дека нçтиот ги исполнува условите за хотëл од 

. 	 .. 

четврта i<атегорија : со две ѕвезди : пропишани со Правилникот за услови за 
категоризација на објектите .за вршет-vë на.угоотитëлсiса дејноçт - Прилог  1 (,,Службен  

'~ :} ~..  

весник на Републиiса' Мвдçëдон;ија" бр. 41 ,413). 
Врз основа на.член=27=6`од 3аконот за'у ?оститëлската дејност;(„Службен весник на 
Република Македонија" бр: 62/04, 89/0$ :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, 



Влада на Република Северна Македонија 

на предлог на Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува 
Решение за утврдување на категорија на угостителски објект. 
Согласно член  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 спор пред 
надлежниот суд, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението. 

вР.45-14го/1 
5 март 2019 година 
Скопје 
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МИНИСТЕРСТI30 ЗА EKUHpMИ)А 
ICOMИCИ7A 3А КА.ТЕТ'ОРИЗАЦИЈА HA 
УГОСТИТЕЛСКИ OВJETtT'И ЗА СМЕСIУВАНэЕ 

иЗ тзг:I.итАЈ 
за извргцена категоризација иа уrостителскиот објект за с меетување, со преЈт,пог аа  

. определена ксатегорија tia угостителскиот објект за сместукзање 
Gp.Y}Г) '4) 	oд  . 2}L_/ О 1 / і  _ година 

Комисијата зв квтёгоризација rta уrостителски објеirти за смzстуlз њo, 
пос г•апуваќи  no  баранъе 6р. 4   1   оц О 	(t  ггэдитта, гг од ггесе на од  
Сlti~~~  ytit~ ѓf ~~?Q~t 	_ 	, со адреса 5Q 	 A t'ЛО ~ rr 	г;г~ 

C јО 	за Ч"гврдувзње  и ислолггуr3агт,е у сл б вг•г за категоризација rin 
угос•гителçгеи рбјект  f`<Q Г л 	NiQ-t tА 1~ a 	(вид на цго.rггз•гел ~ки објегrг)  

к 7Т'4ѓ' 	; 	со tгредлаг ка•гег орија од угости'гелот од  i t~~~~~  3 6 (Ѕ~ t л• 

изгзрши увид на прецметниот a6ji'к'г пgи ш•го го утврдди çледнстто: 

~.Г7Е' ~?с'   ~+Ю 	С) Р  fl  Р~1 	? I___ўќ'  'КЈа`т ~ С' о Р  и е:) А  с ~ј  U.7 љ'  
. 	

/ 
9  1 ' ј ±Еlц~ ( i~~ ~7~;~~_ 	

~~ 	

~c~~t~ а,{сl~~~i~~ 

t,~ 3~~ t ta  ц~ цP~t,  f~ ~yt~ Ч(~f2  L`Z~ii ~~ !7 	~1fiз  f  t~~~ 	 ; # ~ • . 	
~Р~ ~!rt »~4    iґ? 	 с rІ~~ 

G`4 c,t ( 	Г А- 	Крд-{( :`r,a~i' tд }'tA- - iL..-£.кЭ 	Lіф` 	-('.t~.- 
#С~ѕ~ѕ г _.3~~t~zt~  ~ и  ~~~LQ . 

L  

Iio врска со утврценатѕ~фактицг<<т  состојба  тгnј сутrгото лиие  ru  имаиrе сэiе дiгиТе  
.  забелешки:  

Од наведен о•ro се коггrгатира дëка абјёк'гот 	' „ 4 	 ❑ HF ГИ 
условите за бараната категорија 	 ИGГI011Нц13А NCf1UЛIiYВЛ 
Записникот е п.рочиТан на присутните 	 ❑ 	 .( 
Странi:и и забелëшiçи: 	 YIN(t\ 	 Н1aMA  



Уцесници гзо видот име  и п р е:зим е 	r1эедлож ена катеrорија 	nOTTJHC  

1. Образлажение ајд в»cyrr riд комисијата  кnј не  ce  ссзгласува rл прë дложсгн атд 
катëгорија. 

Комисија зп " Ё те ориз ација 
Претсе)да г • эс 

Врз осНова на и_ле ►►  27-6 стаа 3 оц Заи<о ► гnт :з,з угост ► ггелскага дејнос✓r•, реигавајќгt rio 
бараwето 6р.  /)  ! rV1  сзд      годи ►► а, I<сзмнсија•г•а за кдтвго.р ►аз а ц► гја 
tra угостителски објекти°за сме.стување цонесе 

ПРЕДЛОГ З/1 IV1сТЕГОРИЈА 
тiа  угоститепсrсиот абјект ѕа сместување 

1.Ce  утврдува .дека угостит елскисiт објег ►rr• 7С3`t 	 р ~~? 

	

 	Ca седиііп'е  на адреса ул t,_,}f7   .іЅ 	4 ''Јў31 ~ Е 	ги  
исполнува услсвF• ► те согласно ГI вил,./ни~ коr за i<а•г•егоризација н угсг .• •зI•rепски г.збјек r ► i 
за  )~ cT~n 	ад ~~г~~~ç~t~г  катего јзија са ~ ,.  јг r(~°~.ѕвезци. ~ 

2. Соtгавен дел од Изгзештајо•r С с~ отаi~расј~ски.;~ окумегггиргi ► зQQ ма•repиj аn клј се 
кор u сти како цоказ за tлсполнуiзаrvе на услоци•ге w rгагtдарците  çггоред кој се гзрилг 
категоризација зга цгостителqсидт сэбјекr. 


