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Влада на Република Северна Македонија
- ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ-

Бр.45-3749/1
Скопје. 18 јуни 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

С К 0 П I Е

Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдување на категорија 
на угостителски објект, донесено од Владата на Република Северна Македонија, 
под брА5-37<19/1 од 18 јуни 2019 година.
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Врз основа на член 27-6 став 6 од Закоиот 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 18 јуни 2019 година, донесе

РЕШЕНИК
за утврдуваЈне на категорија на угоститслски објект

1. Со ова решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ РЕСТОРАН 
БУНАР со седиште на ул. Илинденска бр.165 - Гостивар, ги исполнува условите за 
хотел од четврта категорија со две {2} ѕвезди супериор, со период на важиост од три 
години сметано од денот на влегувањето во сила на ова ренЈение.

2. Ова репЈение влегува во сила со /;енот на /1,онесуван>ето.
3. Ова решение заедно со Извсчптајот за извртеиа категоризација на 

угостителскиот објект се објавуваат на веб страницата на Владата на Република 
Северна Македонија.

Образложение

извоз ГостигЈар, со седипг1'е на ул.Илинденска бр.165 - 
16.11.2018 година, за утврдувагве на

ДПТУ ВУНАР ДООЕЛ увоз 
Гостивар поднесе Барагве бр.УГИ 13-765 
потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ РЕСТОРАН БУНАР со седиште на 
ул.Илинденска бр.165 - Гостивар за хотел од трета категорија со три (3) ѕвезди. 
Комисијата за категоризација на угостителски објекти, постапувајг<и по барањето 
изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-765 од 26.3.2019

ОД

година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта категорија со 
две ѕвезди супериор, проптиани со Правилникот за услогш за категоризација на 
објектите за вршење на угостителска /дејггост - Прнлог 1 („Службсчг гЈесггик 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 Реггублика Сеперна Македонија, на предлог 
на Комисијата за готсчоризација на угостггтелски објекти донесува рсчление за 
утврдувагве на категорија гга уг оститеЈгскгг објекг'.
Со1'ласно член 27-6 од Законот за угости гелската деј**^^ст, ремгението за утврдуван>е на 
гсатегорија на угостителскиот објегст се издава со важност од три години.

ПРАВНА ПОУКА; Против ова реигение може да се поведе управен спор пред 
надлежниот суд, во рок од 30 дена од деггот на приемот на Решението.

АГЕЛОТ
кпИКА

ЗЛМЕИИК^ШШВД

нлвлл
Бр.45-3749/1
18 јуии 2019 годииа
Скопје СЕВ,

2." 1 
в а. и; о »•Ѕ:^ С-

0'

'V

1



Прилог
мтиип крс гво зл екопомијл
КОМИСИЈЛ ЗЛ КЛ'1'Е1’ОРИЗЛ(\И!Л ИЛ 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЛ-К'1'И ЗЛ СМЕСТУВЛЊН

ИЗВЕиГГЛЈ
за и;и}ршс‘ма катсгири:Јацмјн иа угоститслскиот оОјскт за смостуванзо,

смостуиаше
со прсдлог :топродслсна катогсЈрија иа угосппслскиог објсист иа

БрЛ^^лЈаЅ од _^С-Ј годииа

Коми.есЈЈата 
постаиунаќи по бпраЈгс Пр., ,јП ■;
... ..Цт..кк........ :
__ ';Т'С1.и.и' Ѕ __

.;к1 к атт'1'()рм:к!ци)а. ма оГЈјиктиугосттпелск и за смсстуианзс', 
година, подноссшо од 

.(.СДсуЛ__С,о

'Л

.. . 1'п ал[)(,ч:а _„И/11.М..41Га:
уттдттунаи.е и игпо.тнти.ж.с

'■о прг;дло1' катт.татрија 1)Л угогттелот о/)

во
;л': ус..'Јои11 :5Л 1'атчл'ор1;:киаиа ио

угосгитг.аско оије.К’1' Зт.СЛ
....

. „(иид иа VI ОГТИТЧ;ЛСК И оојскт)
133.1 (

V
изврши уиид на продмгјТШо г оОјек'1' мри што ј о утнрдп (';1одж,)то:

и Лл- Ј ј/ С Т10-е_С,-.И_С___ _Г],!'

ш_СС>1^СаЈ.(л
________ ^

■г , I

- .^..ПОС_1л.и-_.С'А.С ‘•1и
у.рС.Д

Г': ‘ г .г_(л___ 'Дсл.1\ и.сио..с(1С
..ољ /3 в.ЈС г: —............. .

■/1,^.,.идиГСЛСССтС-Л-..^ДѓЛ.-а6Ѕ -Сл

е'
- ѓтО___ ^Ј(0(Л..1Д
.АкДЛ----- П->'Н..А.О...

ГАлсЈ^лсех:
....А.л....:?ССТО Ј-^I

1~).—\..0.С1О-С'А -.5г
•».К^и1'\.и..и-0../л.:г....А.... ...ГО—'ц2ј !./■.(.

з2о-.._.исл'1ол-
-.ОС.и.Л.. ....1з.аи

ШОл_СОе70
I

Т л.л.л.
.....ЛОгСА: __

-л_атсл._^_ол-
..ОСТ...ил_^_.С. -'Г.С(лО:а

::72 ■“АД/...у. ј

Во иоска со утврлепата 
заболешки:

1)Ш.:.Ш,чк,.;1.С0Г1Ч1Ј(ба Прпс:уу['јт;г1д јј_м1ј^
ги И.МШШ.' следммту

Ол нпвелепото се коистатпра лека оГЈјектиг 1 'I']
'ИСПОЛНУВА □ НГ. ГН

усЈИЈиите за барапата катти-ормја НСПОЛИУВ 5I Запи;:пик(.п-е п|}очит аи иа при К□Г\"1-|!1ПТ
{_'1'ранкп и заГпоте !'!МЛшки:



•»

Учесшши Ј<о ув1ЈЛ(1т И.М(М_1 П(ДМПМ(' пргдлО/К е I (:1_к л тмчЈр 11 ј;! потиикОд ](пм![С11Ј:пчј: ’'1

;л
\ У

:■ ѓ.АХ' Г, / Iѓ- ..
/

/

_ -ГУ---ч.
.Х-ѕ..-г-

!
/......\ А

- <<сшитксСт,.‘:г
I!оГ!.- 'Г'

0
-,';.-ѕ<'-:-ч!().

лиг11.Л_'Л..
-л_;>11. 'а<^_/*-•

\ .. л ^
!2. •ри.-13, .“'V.

^ '■/
""/Шу
//

Ол Бора .;;;рт; /4 / * Ш)и-УУ:I 'V'

/ .'>т7..
.V---I

1>Р'Ј пси(Ји;) ии члси 27-6 ггии 3 од 3;п<ои(Л 
Гкцлитети ()ј). .тО_....1_Ј.2|:...1С.5. 
на утог!’1Г]'ОЛски оПјскти :.о'1 сл-имч-уиаи.с доиссс^

-К1 уп>сг11Т(.'лск;Јти лојио(.'т. решаиајќи по 
5... Г(!дии;1. Кпмпсијата и;1 кпт^.ториаација// .А:1..1..... ид и

ИРН/иИ)1'ЗЛ КДТБГОГЧЦЛ

на у1'<и;т1Пч:л(‘киот о6ј(.*кт '30 |;,м1.ч гуааи.с*

1. Сс у гирлутш лска уг(1('Г1Пч;.'и:ки<!-1'(ѕојскт _Х{)Л.(/у
__________________ ___ со ссдпипч.' 1П! алјЛЈса _.'у/:\..11/1иуА.
исиолиуна услоиито сшласпи Г1,р;ши;1иик(1т ;ш к.'.1чтгојШ.аацмј;! н.ч уг(л."1ппелск1! објектм

____к;п'(.'!'п|тја 1,о )

ччш.т_СЈТм.е 

__

X.!
^.еих.1сА,м П1

.....Хс^-в/хза .•<ис'Јли, С/-у/ГЈ-~ (•'Ј

2. Сл'Ч'т;пи‘М лсл ол 1 Г.ии'и; г;1ј(1Г (' (ји^гм! 
как(! лока'а '.п) исполпуиаи.-.- п.) ус.аовптс ј 

к;пч'!'о|Ји:п!Ц!!Ј;! па ут('СТ'.!'.>т.'и;кцот објскт,

:и|)С)чп Д(.'Ку.мс(!'1'11р;ш

ст:'ЈПд;;!рди'Гс сгкЈрпд ко| се ирши
мат('рИ1;1Л кој ссI'

К0ри( ти

3. О6ра:зложеи11(^ од члеп (јд компспјат;| кој 1!с сс сгч'лагуиа со прслложената
.Акатего[!11]п.

■/
/ . <;

С..-'ч1атум и м(.ч~1'!1 !м)мпсп]а ;ш кТгуч.ториа;1ПИ);1 
Г1рст(:ел;/тсл

> е-Л
-V /

!•/ ;:: М.П,

//
//



л
\

ч-

I


