
 

Влада на Република Северна Македонија

Qeveria e Republikés зе Maqedonisé sé Veriut

CKonie/Shkup, 16 ноември 2021 година/џт
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Во прилог за извршување ви се доставува Решението за утврдувањема категории

на угосгителски објект, донесено од Владата на' Република Северна Македонија,

под бр.40-11113/1 од 16 ноември 2021 година.
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Врз основа на член 27-6 став 6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник
на Република Македонија“ 6p.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 11 71/16 11 „Службен весник на Република Северна
Македонија" бр.31/2О), Владата на Република Северна Македонија, на седницата,
одржана на 16 ноември 2021 година, донесе 1
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3a утврдување на категорија на угостителски објект

l. Со оваа решение се утврдува дека угостителскиот објект хотел Леонардо со седиште
на ул. Партениј Зографски бр. 19, Скопје ги исполнува условите за хотел од трета категорија
се три (3) звезди, со период на важност од три години сметано од денот на BneryBaImeTo во
сила на ова решение. ; ,

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. I
3. Ова решение заедно со Извештајот за извршена категоризација на угостит'елскиот

објект се објавуваат на веб страницатана Владата на “Република Северна Македонија.

образложение 1
BEHEKC BECHA И ДР ДОО СКОПЈЕсо седиште на ул. Партениј Зографски бр. 19 Скопј'е
поднесе Барање бр. УП1-13-1095од 692021 година, за утврдување на потребните yc'no1111 на
y10c1111enCK1101 објект хогел Леонардо со седиште на ул Партениј Зографски бр. 19 Скопје,
за хотел од трета категорија со три (3) звезди. »
Комисијата за категоризација на угостителските објект11,постапувајќи по; Барањето
изврши увид на предметниот објект при што со Извештај бр.УП1- 13- 1095 од 23.92021 година
констатира дека истиот ги исполнува условите за хотел од трета категоријасотри (3)
51;езди,пропишанис'оПравилникот за услови за категоризација на објектите за cMé‘c-rysame
за вршење на угостителска дејност(„Службен весник на Република Македонија бр.41/13).
Врз основа на член 27-6 од Законот за угостителската дејност („Службен весник на
Република Mal<euo1111ié“61).62/04,89/08,115/10,S3/11,141/12,164/13,187/13,166/14, 199/14,
129/15, 192/15, 39/16; 53/16 11 71/16 11 „Службен весник на Република Северна MaKenquuja'“
6p.31/20), Владата на Република Северна Македонија на предлог на Комисијата31;
категоризација на угостителските објекти за сместување донесува решение за утврдување
на категорија наугОстителските објекти за сместување. . 1 '
Согласно член 276од Законот за угостителската дејност, решениетоза утврдување на
кате1орија на 'угостителскиот објект за сместување се издава со важност од три години од
денот на издавањето . '

|

HPABHA ПОУКА:Против ова решение може да се поведе управен спор пред надлежниот -.
суд, во рок од 30 дена одденот наприемот на Решението. .' . _ „ 1
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Бр. 40--11113/1 ;)
16 ноември 2021година
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Прилог
M ИНИС'ГЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
КОМИСИЈА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НАУГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕС'ГУВАњЕ

Комисијата за категоризација на угостителски објекти за сместување,

  

 

постапуваќи по барање бр. 7 177“ o '- on С „0 » " година.поднесено од
Беџети; Р-Рг'ид- 111119 1100 *,соадреса ‘Y ' 7m 7; ' 9. f во
° 13 - за утврдување 11 исполнување услови за категоризација на

угостителски објект AGO HAPA-O
(вид на угопигелски објект)

  

 
со прелџог кашгирнја од угоггитепот од “17311“ GM}! 13

X

изврши увид на предметниот објект при што го утврди следното:

 

Kahum/fims “7A- Kmpqu/umm 0. L o ' с x' тамил. 1 Ишошмпгио 540 ш.; mi {l,wmqn 177mm», и AD ди ПРЧЈЖдИ/Шсџхш'“ Миа и., ' . Јтт- . „ктитояш'т Ши МГПАОГ ПА нк'шшиљл ум,- 35112. 21!mm“ видит» штит- оош ѓаадц

 

 

 

  
 

 
 
 

  
BO ВРСКИ C0 VTBDAGHBTB фактичка состојба flDHCVTHOTO лице ГИ имаше СЛЕДННТЕ    

 

   

 
 
 

  
 
 

 

забелешки:

Од наведеншо се констатира дека објектот ш ГИ D HE ГИусловите за бараната категорија ИСПОЛНУВА НСПОЛНУВА
Записмикот е прочитан на присутните ' D ш("гранки 11 забелешки:
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УЧЕСНИЦН U0 ХЦИДО'Г име И ПРЕ'ЈИМО НРСДЛОЖОПП категорија НО'ГНИС
Од Комисијата:

 

 

  
 

 

 

   
 

 

 

 

1. души Чешма» (%гк
2. (дигање фаќам.- $10;
3. SB 37\ A Ц , , '1 41mmџ.ш.» Филагсѓот ' «шат?s, ( 17151'11/144 1. U"? оцп (Jo; “,!Ц А '6. Нќ'шњс T“ Mtfirw— "n fit);
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Врз основа на член 27-6 став 3 од Законот за угостителската дејност. решавајќи', по
барањето бр.ЛШод 06109 .2Ш4 "година. Комисијата за категоризација
на угостителски објекти за сместување донесе х..

; »

ПРЕДЛОГЗА КАТЕГОРИЈА "Ж 1
на угостителскиот објект за сместување ха t

1
1. Се утврдува дека угостителскиот објект ХО'Ш ЛЕОНАРАО

со седиште на адреса ЈА Пяетш' 4100314!) шш шт ('џотгги
ИСПОЛНУВа УСЛОВИТс'гјЗтЗШОДравидникотда категоризација ма.угостителски објекти
за ХОТТПХ од JPGTA. категорија со 'Шџ ( %} звезди, 1

 

. 2. Составен дел од Извештајот е фотографски документиран материјал кој се
користи како доказ за исполнување на условите 11 стандардите според кој се врши
категоризација на угостителскиот објект.

3. образложение од член од комисијата кој не се согласува со предложената
категорија.
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