ОПШТИНА ОХРИД
СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТУРИЗАМ
ПОСТАПКИ И НАСОКИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

1. Давателот на угостителските услуги во куќа, апартман или соба за одмор, односно физичкото лице на кое е
истечена важноста на решението за категоризација треба да поднесе Барање за утврдување на минимално-техничките
услови и продолжување на решението за извршена категоризација на угостителски објекти за сместување од мал обем до
секторот за Туризам и ЛЕР при Општина Охрид.

Барањето се поднесува во просториите над УНИ банка (втор спрат) секој работен ден од 9:00 - 14:00 часот.

2. Секое физичко лице кое поднесува БАРАЊЕ потребно е да
достави и уплатница во износ од 50 ден.
3. Со БАРАЊЕТО во прилог да се достават и следните
документи:
- копија од решението за извршена категоризација,
- копија од договорот склучен со туристичко биро и туристичка
агенција
(според законот за угостителска дејност (член 48) давателот на
угостителските услуги во куќи, апартмани и соби за одмор
своите услуги ги издава врз основа на склучениот договор со
туристичко биро и туристичка агенција).

Назив на примач: Трезорска сметка
Цел на дознака: БАРАЊЕ
СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: 50 ден
УПЛАТНА СМЕТКА: 840-152-03198
ПРИХОДНА ШИФРА: 72231400

4. Комисијата за категоризација врз основа на предходно поднесеното БАРАЊЕ доаѓа во сместувачкиот објект од мал обем,
согласно правилникот ги утврдува минимално-техничките услови и го изготвува решението за извршена категоризација.

5. Сопственикот на сместувачкиот објект од мал обем должен е
да го подигне изготвеното решение за категоризација со
уплатница во износ од 200 ден.

Назив на примач: Трезорска сметка
Цел на дознака:РЕШЕНИЕ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА

(за денот на подигнувањето на решението ќе бидете
информирани од страна на комисијата за категоризација).

СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: 200 ден
УПЛАТНА СМЕТКА: 840-152-03198
ПРИХОДНА ШИФРА: 72231400

НАПОМЕНА:
6. Вршителите на угостителската и туристичката дејност се должни,
наплатената такса за привремен престој, (која изнесува 40,00
денари) да ја уплатат најдоцна до 15 - тиот (петнаесеттиот) ден во
тековниот месец за изминатиот месец.
Според членот 4 и 5 од Законот, таксата за привремен престој –
ТАКСА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ НЕ ПЛАЌААТ ДРЖАВЈАНИТЕ НА
Р.М. И ТОА:
- Лица до 18 (осумнаесет) години
- Слепи и глуви лица и лица со телесна инвалидност
- Ученици кои се во ученички екскурзии и кои изведуваат настава во
природа
- Лица кои се на лекување
- Сопственикот на сместувачкиот објект (куќа, соба, стан за
издавање) и неговото семејство.
- Учесници на спортски игри и натпревари организирани од страна на
синдикатот
- Младинци и студенти државјани на Р.М. сместени во младински
одмаралишта и домови, како и спортисти од Р.М. (поединци и
екипи), кога се подготвуваат на натпревари плаќаат ТАКСА за
привремен престој во износ од 10 (десет) денари дневно.

Назив на примач: Трезорска сметка
Цел на дознака: Комунална такса за привремен престој
СМЕТКА: 100000000063095
ИЗНОС: ___________ ден
УПЛАТНА СМЕТКА: 840 - 152 - 03205
ПРИХОДНА ШИФРА: 717111 00

ИНФОРМАЦИИ НА ТЕЛЕФОН: 046/ 230 175 или 230 455

