
[Врз основа на член 27-6 став 6 од Законот за угостнтелската дејност („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 62/0^, 89/08, 115/10, 53/И. Ш/\2, 16^/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, одржаиа на 10 февруари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ
за утврдување на категорија на угостителски објект

1. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект ХОТЕЛ БУЏАК 91 
ЕМАА со седиште на ул. Гоце Делчев бр.389 - Охрид, ги исполнува условите за хотел 
од четврта категорија со две (2) 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 
Македонија.

Образложение
ДУТУ БУЏАК 91 ЕМАА увоз - извоз ДООЕЛ Охрид со седиште на ул.Гоце Делчев 
бр.389 ' Охрид, поднесе барање бр.УШ 13-724 од 30.08.2019 година, за утврдување 
на потребните услови на угостителскиот објект ХОТЕЛ БУЏАК 91 ЕМАА за хотел 
од трета категорија сотри (З)ѕвезди,
Согласно член 27-6 став 2 и 3 од Законот, Комисијата за категоризација на 
угостителски објекти, постапувајќи по барањето изврши увид во предметниот 
објект при што со Извештајот 6р. УП1 13-724 од 29.10.2019 година констатира дека 
истиот ги исполнува .условите за хотел од четврта . категорија со две (2) ѕвезди, 
пропишани со Правилникот за услови за категоризација на објектите за вршење на 
угостителска дејност - Прилог 1 („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 Релублика 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 угостителскиотобјектсе издава со важностод три години.

ПРАВНА П0У1О^: Против ова решение може да се поведе управен спор пред 
надлежниотсуд, во рок од 30 дена.од денот на приемот.на Решението.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА 
НАЈРЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
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МИНИСТЕРСТВО ЗЛ ЕКОНОМИЈА 
КОМИСИЈЛ ЗЛ КЛТЕГОРИЗЛЦИЈЛ НЛ 
УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗЛ СЛ1ЕСТУВЛЉЕ

1
ИЗВЕШТЛЈ

:а\ пзвртени категоризација на угостителскиот објокт за сместување, со предлог за * 
оирсделсиа катогорија иа угоститслскиот објект за сместуваље 

13р.М?14±Жод ^9 / /ШЈЈ . годииа

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за смес^ување, 
посгппуваќи по баран.е бо. УП ^ ол^УтК голинп прдиесеиоод

__ЅЛ-ЕјУЛ__со адреса .

___ __________________ за утирдуоање и исиолнувпи>е услови за катеѓоризација во
угосгптелски објокт ХПТСГЛ ^ЈЦјиА
-Д-Ќгел
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вид на угосгителски обЈект)
со предлог категорија од угоп'ителот од

изврши увид па иредметииотобјскт при пгго го утврди следиото:
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Во_врска со утврлеиата фактичка состојба присутното лиие 
забелепгки:________________

ги ггмпше слелните

Од ггпведеггото се коггстатира дека об)ег<тот 
услогште за барпна*г-а ка'Г'ег*орија 
Зпписиикоте прочитан на присутните 
Стрпггки и забело1ГЈки;
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Врз осиопа ма чјшп 27-6 сгао 3 6д Закопот за угосгителската дсјност, решапајќи пр 
баран.сто бр. УС^ [ од година, Комисијата за категоризација

на угЧЈСтитслскп ибјекти за смесгуаање донесс

ПРЕДЛОГЗЛ 1СЛТЕГОРИЈЛ 
на угоститслскирт објект за смсстуиање
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П ■)с‘ј<^еуг дI. Се утирдуаа дека угостзггелскиот пбјект УоЈ^Г^Ј)

со седиштс на адреса јѓуУ1*7<с-|^

исполиуиа услоиите согласно Праиишшкот за катсгоризпцијп надто
о.ч ^&сЅ^с^ТСа .■ катсгорпја 2
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2. Сосгаиеи дел од Изиештајот е фотографски документираи материјал кој се 

користи како доказ за исполиуааиЈе иа услпиите VI ст'андардите според кој се врши 
категоризација иа угосгитолскиот објект.
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3. Образложеиис од члем од комисијата кој не се согласува предложсиата
кате!Ч)рм|а.

КомисијЈг^Ѓкат/торизација

Г1ретсе/^|(тел
Датум и мес^то
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