
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 16 април 2019 година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
за утврдување на категорија на угостителски објект 

1. Co  ова решение се утврдува дека угостителскиот објект МОТЕЛ 
МАКЕДОНИЈА  Benec  со седиште на ул. Пас. место без уличен систем Долно 
Каласлари Велес ги исполнува условите за Мотел од втора категорија со четири (4) 
ѕвезди, со 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 
Северна Македонија. 

Образложение 

ДПТУ ОИЛ ПРОДУКТ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. G<упи  66  Скопје, лоднесе 
барање бр. УП1 13-738 од 24.10.2018 година за утврдување на лотребните услови на 
угостителскиот објект МОТЕЛ МАКЕДОПИЈА, Велес со седиште на ул. Нас. место 
без уличен систем Долно Каласлари Велес, за мотел од втора категорија со четири 
(4) ѕвезди.  
Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајќи  no  барањето 
изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-738 од 5.3.2019 
година констатира дека истиот ги исполнува условите за мотел од втора категорија 
со четири ѕвезди пролишани со Правилникот за услови за категоризација на 
објектите за вршење на угостителска дејност - Прилог  I (,,Службен  весник на 
Република Македонија" бр. 41/13). 
Врз основа на член 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 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. 

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

Бр.45-2591/1 
16 април 2019 година 
Скопје 



Прилог 

МИНИСТЕРСТв0 зА ЕiСОНОМИЈА 
КОМИСИЈА зА КАТЕГОРИЗАЦИЈА  HA  
УГQСТИТЕЛСКИ ilБ;ЕiЅТИ ЗА СN1L4TY3AmE 

извиштАЈ 
за извршена категоризација на угостителскиот објект за сместување, со предлог за 

определена хатегорија ка угостителскиот објегст эа сместување 
Бр,Уf1Л -0з" ?3Z  од 05'  /  0$   /,?#А9  годика 

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување, 
посталуваќи  no  барање бр. \ј (1 4  Л 3  	од  19,  40' D'І '   година, поднесено од 

Q1uЛ (Wо %Т  1 'іФй\ 	 co  адреса  РЧ R  • СУу,1и f6 	во 
~iцлn i1г 	за`утврдуваwе  i-i  исполнување услови за катеторизаци )а во 

угостителски објект 	М(kuќU o4tН1'  	(вид на угостителски објект) 	 
МоТЩ'  	со предлог категорија од угостителот од  И 'Л Ч 9" 	('ј)  Ѕђ ггзм, 

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното: 

'yf р4т  т » Раи P 	ПРи U Ъ~чРи?-Di,oY-  упииt У3о 
мп`г l\ °4 '  kбqRлRk дuКА  
kглиоТ  Ги иеПоПиУlѕга у Є ,"ю г'ілѕ,Т gА  hoТв..~n ort  
џ,io8р  y.A'п roRи - гл ца7 с О»  (у)  Sr,sЅгlц  

Do  врска со Утврдената факгичка состо іба  nDHCVTHOTO  лице ги имаше следните 
заб~лешки:  

Од наведеното се констатира дека објектот 	HI 	❑  HE  ГИ 
условите за бараната категорија 	 ИСПОЛНУВА ИСПОЛНУВА 
Записникот е лрочитан на присутните 	❑ 

Странки и забелешки: 	 ИМА 	 kEMA  
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Учесници во видот име и презиме 	п едложена категорија лотпис 

Од 6арателот: 
1. 

f3рз основа на член  27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи no 
-барањето бр У(]R-ЛЗ'~3R-   -- - одZѓ  ko:2oлl$ -  година; IСомисијата за категоризација - ' 
на угостителски објекти за сместување донесе 

ПРЕДЛОГЗАIСАТЕГОРИЈА 
на угостителстсиот објект за сместување 

1.Ce  утврдува дека угостителскиот објект  Мо Т П MFFl~сЛ _ОlПл ?Ч-  
	 Co  седиште на адреса 	ъ wчиан  w Лоацл КАлrtелаи~ Ьєчk  
ислолнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски објекти 
за 	 од 	(Li(b fH- 	категоријасо ЧвiЧRо  ()   ѕвезди. 

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се 
користи како доказ за ислолнување на условите и стандардите според кој  ce  врши 
категоризација на угости 'гелскиот објект. 

3.Обраэложение од чпен од комисијата кој не се согласува со предложената 
категорија. 

05: о3 го49 
Датум и место Комисијаз ка~ атегоризација 

Претседател 


