
 
 
 

 

   СТУДИЈА/АПАРТМАНИ 

 НАСЕЛБА “АНДОН ДУКОВ“ ОХРИД 

 

К У Ќ Е Н   Р Е Д  
 

1. Сместувањето на гостите е после 14:00 часот во однапред исчистени и 

средени апартмани (по договор може и порано).    

2. Апартманите на гостите се предаваат од страна на одговорното лице за 

апартманите, Лазар Танасковски со тел.  070 573 779 или лице назначено од 

него во чиста и проветрена состојба без постелнина, прибор за јадење и 

средства за лична хигиена и тоалета за што гостите, кои го изнајмуваат 

апартманот се претходно информирани.     

3. Корисниците на апартманите треба да се придржуваат кон мерките и 

препораките на Комисијата за заразни болести и тоа:   

- мерки за лична хигиена (миење раце минимум 20 сек., кашлање и кивање 

во марамче за една употреба ил внтарешната страна на лактот и др.) и 

- мерки за лична и колективна заштита: носење маски, држење дистанца од 

1,5 до 2м при контакт со други лица, избегнување собири во групи и др.   

4. Корисниците на апартманите треба да се придржуваат до условите 

пропишани во протоколот за работа на хотели и автокампови во услови на 

пандемија со Ковид-19 донесен од Владата на Република Северна Македонија.  

5. Доколку гостите не се придржуваат до мерките и препораките на 

Комисијата за заразни болести и протоколот за работа на хотели и 

автокампови во услови на пандемија со Ковид 19, за време на престојот во 

апартманите, одговорноста и ризикот за заразување на корисниците на 

апартманите и ширењето на заразата на други лица со Ковид 19 е исклучиво 

на гостите во апартманот.  

6. ССКЦ не ја превзема одговорноста и ризикот за заразување на 

корисниците на апартманот и ширењето на заразата на други лица со Ковид 

19 за време на престојот на гостите во апартманите, по нивното предавање од 

страна на одговорното лице за апартманите или лице назначено од него.   

7. За секоја забелешка за состојбата на апартманот при примопредавањето 

или проблем за време на престојот гостите треба да се обратат на одговорното 

лице за апартманите или лицето кое го врши примопредавањето на 

апартманот.  



 
 
 

 

   СТУДИЈА/АПАРТМАНИ 

 НАСЕЛБА “АНДОН ДУКОВ“ ОХРИД 

8.  Корисниците на апартманите треба да бидат коректни кон другите 

гости и да го запазуваат редот, мирот и хигиената во населбата “Андон Дуков“ 

во Охрид.          

9.  Апартманите се примаат и напуштаат во чиста и проветрена состојба 

најкасно до 12:00 часот (по договор може и подоцна).                  

10.  Апартманите располагаат со кабловска телевизија и неограничен 

интернет. Лозинката за интернет мрежата се наоѓа во фиоката под 

телевизорот.  

11.  При напуштање на апартманот, инвентарот треба да биде неоштетен и 

еднаков на број како и при сместувањето во апартманот.     

12.  Во случај на направена штета на апартманот или недостаток или штета 

на инвентарот и губење на клучеви, гостите се должни да да го известат 

одговорното лице и да ја надокнадат штетата.             

 

ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ПРИДРЖУВАТЕ КОН ПРАВИЛАТА НА 

КУЌНИОТ РЕД   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ ПОСАКУВАМЕ УБАВ ПРЕСТОЈ 

 

Самостоен синдикат  на вработените во универзитетските клиники, центри, 

клинички болници и други јавни здравствени установи  

во Република Македонија     


