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Влада на Република Северна Македонија
- ГЕННРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ -

Бр.45-3977/1
Скопје, 18 \у^ 2019 година

ДО МИНИСТЕРСТВО ЗА^ОНОМИјА

СКОПЈЕ

Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдување на категорија 
угостителски објект, донесено од Бладата на Република Северна Македонија. 

под брА5-3977/1 од 18 јуни 2019 година.
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ДОСТАВЕНО И ДО:
-Генерален секретаријат на Владата-ИТ сектор

ПРИЛОГ: 1

Т|^Подготокл: Љупчо Петкопски 
Контролирал: Л5уГ)ииа Р, Димовгка / ИрмЛМанден;) 
Соглагеи:Де|ан Јакимовски 11/^ (/
Одобрил: Митра СпасопскЗр К ^
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|јул. ..ИлиилоГ' бр. 2. СкопЈс 
РеиЈОЛикл Сснсрил МакелоЈтЈа

.•Геиералем сскретаријат 
■ Влала на Рспублика Севериа Макелот1ја1



» Врз основа на член 27-6 став 6 од Законот за угостителската дејиост {..Службен весник 
на Република Македонија” бр. 62/0^. 89/08. П5/Ш, 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

РКШЕИИЕ
за утврдува1вс на категорија на угоститолски објект

1. Со ова решение се утврдупа дека угостителскмот објект ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ, 
Струмица со седиште на ул. Маршал Тито бр. 2 Струмица ги исполнува условите за 

од четврта категорија со две (2) ѕвезди, со период на важност од три години 

сметано од денот на влегувањето во сила на ова решение.
хотел

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.
3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризаци]а на 

угостителскиот објект се објавуваат на веб страницата на Владата на Република

Северна Македонија.

Образложение

ГЕРАС ЦУНЕВ ТРГОВИЈА АД Струмица со седиште на ул. Гоце Делчев бр. 50 
Струмица, поднесе Баран^е бр. УГП 13-20 од 18.1.2019 1'одина за утврдување на 
потребните услови на угостителскнот објект ХОТКЛ ЦЕНТРАЛ, Струмица, 
седиште на ул. Маршал Тито бр. 2 Струмица, за хотел од четврта категорија со две (2)

со

ѕвезди.
Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување. постапувајќи по 
Барањето изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр. УП1 13-20 од 

11.4.2019 година констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од четврта
категорија со две ѕвезди пропишани со Правилиикот за услови за категоризација на 
објектите за вршење на угостителска дејност - Прнлог 1 („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 41/13).

угостителската дејност („Службен весник наВрз основа на член 27-6 од Законот за 
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 Македонија, на предлог на

угостителски објекти донесува решение заКомисијата за категоризација на 
утврдуван>е на категорија на угостителски објскт.
Согласно член 27-6 од Законот за угостителската дејност, решението за утврдуван>е 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 па приемот на Решението.

ЗЛМЕНИК огБр.45- 3977/1
18 јуни 2019 година
Скопје '®Ѕ.ч. *в I
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Прилог

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈЛ 
КОМИСИЈА ЗА1САТЕГОРИЗАЦИЈА НА 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ

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

определена категорија на угостителскиот објект за сместување
од М ! 0^1

година

Комисијата за категоризација 
постапуваќи по барање бр. У1?/

М__._ ЌГрунјл^^

угостителски објекти

со адреса УА-ГоЦд- 
за утврдување и исполнувапЈе услови за категоризација во
______ ___________________ ______ (вид на угостителски објект)
со предлог категорија од угостителот од ^ ________

на за сместување,
година. поднесено од

во

угостителски објект

изврши увид на предметниот објокт при што го утврди следното; 
-__________ ПѓДбид^ ј^г иљ

уро 0^\ј.Х^аСАш__уЛи 4 .

Ј|Р7уг Гм исНоЛ^/^ѓЈА- ус>Лј^Ли'Т1г ХоТИ\ >Ој/\

Ја.

Во врска со утврдената Фактичка спгтпјбд
прлсутното лице ги имаше следните

забелешки:

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

(ЅГГИ □ НЕ ГИ 
ИСПОЛНУВА ИСПОЛНУВА

□
ИМА НЕМА



1.

Учесници по увидот нме и презимсј 
Од Комисијата;

предложена катсгорија потпис

0.14-^ ји^аѕтт 'С,

—г----------------------------------- ----------------------ШМлјЈКМУЈЛ.’

1.

3. Ц^ѓЈч'

5. <ќ»\Ао  ̂уГ>С.1~л^<д, С1>-^_________
6. И6^:>4\^.- ..'ј^ЈХ^^Фиси^
7. рпр^ ГрАЅ{>и^&^

9-
г/'л/ИЈ (Мѓ/О

ш
:А

10. ш^ ^1^ Г^гоЈ кп 'ѓ>С^
12. М^и14Ј^^-^

13. .-1ѕш--ЛгЉАи
п.

^ј'}

Од Барателот:
-П

Врз' основа на член 27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност, решавајќи по 
барањето бр.'ЈП\- јЅ~ 2јР од 7о}^^ _ година, Комисијата за категоризација 
на угостителски објекти за сместување донссе

ПРЕДЛОГ ЗА1САТЕГОРИЈА 
на угостителскиот објект за сместување

1. Се утврдува дека угостителскиот објект Х<5ТТ^ /јѓЈЦурЛѓУ___________

адреса
исполнува условите согласно Правилникот за категоризација на угостителски обј 

 од _________ категорија ѕвезди.

2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој 
користи како доказ за исполнување иа условите и стандардите според кој се врши 
категоризација на угостителскиотобјект.

со седиште на ги
екти

за

се

3. Образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената
категориЈЗ.

кч^Аг
Датум и место Комисија категоризација 

Претседател
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