
 
О П Ш Т И Н А   В Е В Ч А Н И 

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и 
локален економски развој 

Општина Вевчани, 6335 Вевчани;  Емаил: contact@vevcani.gov.mk;   www.vevcani.gov.mk; Тел: 046/784-640 

 

 

Б А Р А Њ Е 

за 

 регистрирање на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем 

Податоци за подносителот на барањето: 

Име и презиме*   

ЕМБГ*               

Улица и број (во близина 
на)* 

 

Контакт телефон -фиксен  

Контакт тел.-мобилен*   

e-mail*  

      *Задолжително да се пополни 
 

Барам да ми издадете: 
 Решение за упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност 

од мал обем  
 Решение за категоризација на угостителски објекти (куќи, станови и соби за 

издавање) 
 

Вид* Име и адреса на објектот за сместување* 

Куќа  

Стан  

Соби за издавање     

Апартман  

*Задолжително да се пополни 

*Вкупен број на соби __     ______ и вкупен број на легла ____     _____ од кои:  

еднокреветни                   двокреветни                      повеќекреветни                    . 

 *Задолжително да се пополни 
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Услуги кои се предмет на работење на угостителскиот објект : 

 изнајмување најмногу до десет соби, односно 20 легла; 

 давање услуги на појадок само на корисниците на собите; 

 давање други услуги од селските домаќинства. 

Кон барањето приложувам : 

 Доказ за сопственост на објектот (имотен лист, договор за закуп или друг акт) 

 Лична карта на увид 

 Доказ за извршена уплата за решение за упис во износ од 250,00 денари   

 Доказ за платена административна такса во износ од 50,00 ден 

 Доказ за извршена уплата за решение за категоризација во износ од 250,00 денари   

 Договор склучен со туристичка агенција 

 Копија од решение за упис во Регистарот на физички лица кои вршат угостителска 

дејност издадено од општина 

 

При секоја промена ќе бидете благовремено известени.  

                                                                                

                     

 

 

Вевчани, _  _._  _.20_  _ година 

Барател 

 

(име, презиме и потпис) 

 

 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: Административните такси имате можност да ги уплатите со платежна картичка 

преку ПОС терминалот во просториите на општина Вевчани   
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