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Влада на Република Северна Македонија

Бр.45-3980/1
Скопје. 18 јуни 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКбНОМИЈА

СКОПЈЕ

Во прилог ви се доставува за извршување Решението за утврдување на категорија 
на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија 
под бр. ^5-3980/1 од 18 јуни 2019 година.

ГЕНЕР ВЛАДАТА НА
РЕПУБ

ПРИЛОГ: 1

ДОСТАВЕНО И ДО:
Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија

ППодготоил: ВладимирЛазареоски 
Контролирал; ЉуГ>ица Р. Димоод^ 
Согласен:Де|ан Јакимооски 
ОдоАрил: Митра Спасоогка
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Бул. ..Илинлси" бр. 2, СкопЈС 
Ремублика Севериа Млкслоиија

Генералск секрстаријат
Влада на Република Севериа Македоннја2



27*6 стаи 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на 
бр. 62/0/-1, 89/08, 115/10, 53/11, 1/11/12, 164/13. 187/13. 166/14. 199/14,Врз основа на член 

Република Македонија 
129/15,192/15. 39/16,53/16 и 71/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата

одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

РСШСНИЕ
за утврдува1не на категорија на угостителски објект

1, Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕ71 ЛЕДЕР Кочани со седиште
исполнува условите за хотел од трета категорија со 

од три години сметаио од денот на влегувањето во сила
ул. Браќа Ставреви бр. 19 Кочани гина

три (3) ѕиезди, со период на иажност
на ова решение.
2. Ова решение влегува ио сила со денот на доиесуиа1иото.
3. Ова решение заедно со Извештајот за изиршена категоризација на угостителскиот објект 
се објавуваат на веб страната на Владата иа Република Севериа Македонија.

Образложение

ЛЕДЕР-ЛТД ДООЕЛ Кочани со седиш ге на ул. 29'ти Ноемири бб Кочани, поднесе барање бр. 

УП1 13-759 од 12.11.2018 годииа за ут1фдуиан>е иа иотребиите услоии иа угостителскиот 
објект ХОТЕЛ ЛЕДЕР, Кочани, со седиште на ул, Браќа Ставреии бр. 19 Кочани, за хотел од 

трета категорија со три (3) ѕиезди.
угостителски објекти, постапувајќи по барањето извршиКомисијата за категоризаци)а на

предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-759 од 11.4.2019 година 
исполнува условите за хотел од трета категорија со три ѕвезди 

пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршеЈие на
Прилог 1 („Службен весник на Ропублика Македонија" бр. 41/13).
27-6 од Законот за угостителската дојност („Службен весник на 

бр. 62/04, 89/08. 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 
71/16), Владата на Република Македонија, на предлог на

увид на 
констатира дека истиот ги

угостителска дејност - 
Врз основа на член 
Република Македонија 
129/15, 192/15. 39/16, 53/16
Комисијата за категоризација на угостителски објекти донесува Решение за утврдување

категорија на угостителски објект.
Согласно член 27-6 од Законот за угостителската дејност. решението за утврдување иа

и
на

категорија на угостителскиот објект се издава со важност од гри години

да се поведе управен спор пред надлежниотПРАВНА ПОУКА: Против ова решемие 
суд, во рок од 30 деиа од деиот на приемот ма Решеиието,

може
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Прилог

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈЛ НА 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВЛЊЕ

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

определена категорија на угостителскиот објект за сместуваље
Бр-М14Ј2сЅЗ од година

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување 
постапуваќи по барање бр. Ј/ЦЈЈЗјЈЕЗ од година, поднесено од

со адреса
за утврдување и исполнување услови за категоризација во

(пид на угостителски објект) 
с'о~прслл'оГ1сатегорија'од~угостигелот'о'д .

во

угостителски објект
ХуГЕ|Ч

изврши увид на предметниот објект при што го утпрди следното:
С^Г[\АСЦ^___________ЅА ___

________ уго оЈ?и.Пѕу\РЈ-Си__ ________________ и31ѓУѓу<п^и>»-Г уЛи.Ј\
________ _________________К^НАРил , __ КокеЈГхт^^ /ипѓЈ^

МеЛ\л<ѓГ Гу Уа (ЗЛ~
_______ ТОТѓУ КаП-Гќ?ѓ?1лпА Т^и (0^^ З^Урѓ^Ц .

Во врска со утврдената сбактичка состојба присутното лицо ги имаше следните 
забелешки:^

р9ГИОд наведеното се констатира дека објектот 
условите за бараната категорија 
Записникот е прочитан на присутните 
Странки и забелешки:

□ НЕ ГИ 
ИСПОЛНУВА ИСПОЛНУВА

'НЕМА
□

ИМА



■» в

потписпредложена категоријаУчесници во увидот име и презиме3

Од Комисијата:
</

-С^мт___

-ргШЏ'
Ѕ^ Рл., ....
ШзЈЈо^ II /О-СЃ бсулл
Ту’?»0[И'

1. /-/пЗС^
2, /
3. -7^

3234.
5. "1Г

ѓДШ—16.

ШсЗ/? <ј7.

МЉ^.ана^! ј/иљиШ 

__С^оА^^Оу^тГ ^

8.
■<^9.

10.

11. ^1лСИЈи
12.

М--- ^13.

Од Барателот:
|-1т

Врз основа на член 27-6 став 3 6д Закоиот за угостителската дејност, решавајќи по 
барањето бр. ^0/1 АУ?ГД 

на угостителски објекти за сместување доиесе

ПРЕДЛОГ ЗА 1О1ТЕГ0РИЈА 
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект Л Рту/Ур_____
адреса //[.РѓДкА РРДЗ

исполнува условите согласно Прапилникот за категоризација иа угостителски објекти
категорија со ТРс^ ѕвезди.

2. Соста/зен дел од Извел1та|от е фотографски документиран материјал кој се 
користи како доказ за исполнување на условите и стандардите според кој се врши 
категоризација на угостителскиотобјект.

ОД /|2.#.-гр/јј? година, Комисијата за категоризација

гисо седиште на

•ГР(ГГА-,0Дза

3. Образложение од члеи од комисијата кој не се согласува со предложената

категорија.

М.04.2^и<^ ЈСзУЖЧ

Комисија за Аатегоризација 
Претседател

Датум и место


