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ПРЕСТОЈ

LIGJI PËR TAKSËN PËR QËNDRIM TË
PËRKOHSHËM

(Службен весник на Република Македпнија бр.19/1996,
26/2002, 51/2003, 88/2008, 17/2011, 192/2015)

(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.19/1996,
26/2002, 51/2003, 88/2008, 17/2011, 192/2015)

Член 1
Neni 1
Сп пвпј закпн се впведува такса за привремен
Me këtë ligj zbatohet taksa për qëndrim të
престпј и се уредува нашинпт на плаќаое на таксата и përkohshëm dhe rregullohet mënyra e pagesës së taksës
намената на средствата дпбиени пд таксата.
dhe qëllimi i mjeteve të fituara nga taksa.
Член 2
Такса за привремен престпј плаќаат државјани
на Република Македпнија, кпи надвпр пд свпетп местп
на ппстпјанп живееое кпристат услуги за нпќеваое вп
сместувашки пбјекти регистрирани за прием на гпсти за
нпќеваое, какп и вп куќи, станпви и спби наменети за
издаваое.
Странските државјани плаќаат такса за
привремен престпј ппд услпвите ппределни сп пвпј
закпн.

Neni 2
Taksë për qëndrim të përkohshëm paguajnë
shtetasit e Republikës së Maqedonisë, të cilët jashta
vendbanimit të tyre të përhershëm shfrytëzojnë shërbime
për bujtje në objekte akomoduese të regjistruara për
pranim të mysafirëve për bujtje, si dhe nëpër shtëpi,
banesa apo dhoma të dedikuara për akomodim.
Shtetasit e huaj paguajnë taksë për qëndrim të
përkohshëm nën kushtet e përcaktuara me këtë ligj.

Член 3
Neni 3
Државјаните на Република Македпнија и
Shtetasit e Republikës së Maqedonisë dhe
странските државјани, таксата за привремен престпј ја shtetasit e huaj taksën për qëndrim të përkohshëm e
плаќаат вп изнпс пд 40,пп денари дневнп.
paguajnë në vlerë prej 40,00 denarëve në ditë.
Член 4
Такса за привремен престпј не
државјани на Република Македпнија и тпа:
-

-

плаќаат

лица дп псумнаесет гпдищна впзраст;
слепи и глуви лица и лица сп телесна
инвалиднпст;
ушеници на ушилищни екскурзии и кпга
изведуваат настава вп прирпда;
лица кпи се напдаат на лекуваое;
сппственикпт на сместувашкипт пбјект, пднпснп
на куќа, стан или спби за издаваое и негпвипт
брашен другар, деца, рпдители, браќа и сестри;
и
ушениците на сппртски игри и натпревари щтп
ги прганизира синдикатпт.

Neni 4
Taksë për qëndrim të përkohshëm nuk paguajnë
shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe atë:
-

-

persona deri në moshën tetëmbëdhjetëvjeçare;
persona të shurdhët dhe të verbër dhe persona
me invaliditet trupor;
nxënës nëpër ekskurzione shkollore dhe që
realizojnë ligjërata në natyrë;
persona që gjenden në shërim;
pronari i objektit akomodues, gjegjësisht i
shtëpisë, banesës apo dhomave që jepen me qera
dhe bashkëshorti/eja, fëmitë, prindërit, vëllezërit
dhe motrat; dhe
pjesëmarrësit në lojra sportive dhe garuese që
organizohen nga sindikata.
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Такса за привремен престпј не плаќаат и
Taksë për qëndrim të përkohshëm nuk paguajnë
странските државјани, кпи сп медунарпдни дпгпвпри и edhe shtetasit e huaj, të cilët me marrëveshje
сппгпдби се пслпбпдени пд плаќаое такса.
ndërkombëtare janë të liruar nga pagesa e taksës.
Член 5
Младинци и студенти, државјани на Република
Македпнија, кпи кпристат услуга за нпќеваое вп
сместувашки пбјекти на младината (младински
пдмпралищта и дпмпви), какп и сппртисти на
Република Македпнија (ппединци и екипи), кпга се
ппдгптвуваат за натпревари плаќаат такса за
привремен престпј вп изнпс пд 10,пп денари дневнп.

Neni 5
Të rinj dhe studentë, shtetas të Republikës së
Maqedonisë që shfrytëzojnë shërbime për bujtje në
objektet akomoduese për të rinj (pushimore rinore dhe
konvikte), si dhe sportistët e Republikës së Maqedonisë
(individë dhe ekipe) kur përgatiten për gara, paguajnë
taksë për qëndrim të përkohshëm në vlerë prej 10,00
denarëve në ditë.

Член 6
Државјаните на Република Македпнија и
странските државјани пд шленпвите 4 и 5 пд пвпј закпн,
правптп на пслпбпдуваое или намалуваое на таксата
за привремен престпј гп дпкажуваат сп пптврда пд
сппдветна прганизација, претпријатие, пбразпвна
институција, лекарскп уверение и други сппдветни
дпкументи.

Neni 6
Shtetasit e Republikës së Maqedonisë dhe
shtetasit e huaj nga nenet 4 dhe 5 të këtij ligji, të drejtën
për lirim ose zvogëlim të taksës për qëndrim të
përkohshëm e vërtetojnë me vërtetim nga organizata
përkatëse, ndërmarrja, institucioni arsimor, me vërtetim
mjekësor apo me dokumente tjera përkatëse.

Член 7
Тргпвски друщтва или тргпвец-ппединец
регистрирани за врщеое на туристишка и угпстителска
дејнпст, какп и лицата кпи даваат услуги за сместуваое
на туристи и патници (вп натампщнипт текст: врщители
на угпстителска и туристишка дејнпст), таксата за
привремен престпј се дплжни да ја наплатуваат
истпвременп сп наплатуваоетп на изврщената услуга
за нпќеваое.

Neni 7
Shoqatat tregtare ose tregtari individual të
regjistruar për kryerje të veprimtarisë turistike dhe
hoteliere, si dhe personat që japin shërbime për
akomodim të turistëve dhe udhëtarëve (më tej në këtë
tekst: kryerësit e veprimtarisë turistike dhe hotelerike),
taksën për qëndrim të përkohshëm janë të detyruar t’a
paguajnë njëkohësisht me arkëtimin e taksës për
shërbimin e kryer për bujtje.

Член 8
Neni 8
Врщителите на угпстителската и туристишката
Kryerësit e veprimtarisë turistike dhe hotelerike
дејнпст се дплжни наплатената такса за привремен janë të obliguar që taksën e arkëtuar për qëndrim të
престпј да ја уплатат дп 15-пт ден вп текпвнипт месец përkohshëm t’a paguajnë deri në ditën e 15-të të muajit
за изминатипт месец и тпа:
vijues për muajin paraprak dhe atë:
-

-

80% пд наплатената такса за привремен престпј
на ппдрашјетп на единиците на лпкалната
сампуправа, врщителите на угпстителската и
туристишката дејнпст ја уплатуваат на сметка на
единиците на лпкалната сампуправа; и
20% пд наплатената такса за привремен
престпј, врщителите на угпстителската и
туристишката дејнпст ја уплатуваат на сметка на
Бучетпт на Република Македпнија.

-

-

80% nga taksa për qëndrim të përkohshëm e
arkëtuar në territorin e njësive të vetëqeverisjes
vendore, kryerësit e veprimtarisë turistike dhe
hoteliere e paguajnë në llogari të njësive të
vetëqeverisjes vendore; dhe
20% nga taksa e arkëtuar për qëndrim të
përkohshëm, kryerësit e veprimtarisë turistike dhe
hoteliere e paguajnë në llogari të Buxhetit të
Republikës së Maqedonisë.
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Вп Градпт Скппје, 80% пд таксата за привремен
престпј наплатена на ппдрашјетп на Градпт Скппје,
наплатувашпт на таксата ја уплатува на сметка на Град
Скппје, а 20% на сметка на Бучетпт на Република
Македпнија.

Në Qytetin e Shkupit, 80% nga taksa për qëndrim
të përkohshëm e arkëtuar në territorin e Qytetit të
Shkupit, paguesi i taksës e paguan në llogari të Qytetit të
Shkupit, kurse 20% në llogari të Buxhetit të Republikës së
Maqedonisë.

Член 9
Средствата пд шлен 8 пд пвпј закпн се наменети
за ппщта туристишка прппаганда и инфпрмативна
дејнпст и за ппдпбруваое на услпвите за престпј на
туристите и се кпристат сппред ппсебнп дпнесени
прпграми.
Владата на Република Македпнија дпнесува
гпдищна прпграма за ппщта туристишка прпграма и за
инфпрмативна дејнпст на Република Македпнија, а
гпдищната прпграма на единиците на лпкалната
сампуправа за ппщта туристишка прппаганда и за
ппдпбруваое на услпвите за престпј на туристите ја
дпнесува спветпт на единицата на лпкалната
сампуправа и Градпт Скппје.
Министерствптп за екпнпмија, пп пптреба, а
најмалку еднащ гпдищнп, ја известува Владата на
Република Македпнија за спрпведуваоетп на
прпграмата пд ставпт 2 на пвпј шлен.

Neni 9
Mjetet nga neni 8 të këtij ligji dedikohen për
propagandë të përgjithshme turistike dhe veprimtari
informative dhe për përmirësim të kushteve për qëndrim
të turistëve dhe shfrytëzohen në bazë të programeve të
veçanta të miratuara.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë sjell program
vjetor për propagandë të përgjithshme turistike dhe
veprimtari informative të Republikës së Maqedonisë, kurse
programi vjetor i njësive të vetëqeverisjes vendore për
propagandë të përgjithshme turistike dhe për
përmirësimin e kushteve për qëndrim të turistëve sillet
nga Këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe Qytetit
të Shkupit.
Ministria e ekonomisë, sipas nevojës, më së paku
njëherë në vit, e informon Qeverinë e Republikës së
Maqedonisë për zbatimin e programit nga paragrafi 2 të
këtij neni.

Член 10
Надзпрпт над наплатата на таксата пд шленпт 1
на пвпј закпн на сметката на единиците на лпкалната
сампуправа и Градпт Скппје ги врщат прганите на
единиците на лпкалната сампуправа, пднпснп Градпт
Скппје, а надзпрпт над наплатата на таксата пд шленпт 1
на пвпј закпн на сметката на Бучетпт на Република
Македпнија гп врщи Државнипт пазарен инспектпрат.

Neni 10
Mbikëqyrja e pagesës së taksës nga neni 1 të këtij
ligji në llogari të njësive të vetëqeverisjes vendore dhe
Qytetit të Shkupit kryhet nga organet e njësive të
vetëqeverisjes vendore, gjegjësisht Qytetit të Shkupit,
kurse mbikëqyrjen e pagesës së taksës nga neni 1 të këtij
ligji në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë
kryhet nga Inspektoriati shtetëror i tregut.

Член 10-а
За прекрщпците утврдени вп шленпт 11 пд пвпј
закпн прекрщпшна ппстапка впди и прекрщпшна
санкција изрекува Државнипт пазарен инспектпрат (вп
натампщнипт текст: прекрщпшен прган).
Прекрщпшната ппстапка пд ставпт 1 на пвпј шлен
пред прекрщпшнипт прган ја впди Кпмисијата за
пдлушуваое пп прекрщпк.
Акп инспектпрпт при врщеоетп на надзпрпт
утврди дека е стпрен прекрщпк ќе му предлпжи на
стпрителпт на прекрщпкпт ппстапка за ппрамнуваое,
пред да ппднесе бараое за ппведуваое прекрщпшна
ппстапка, спгласнп сп пдредбите на Закпнпт за
прекрщпци.

Neni 10-a
Për kundërvajtjet të përcaktuara te neni 11 i këtij
ligji, procedurë kundërvajtëse kryen dhe sanksion
kundërvajtës shqipton Inspektoriati shtetëror i tregut (më
tej në këtë tekst: organi kundërvajtës).
Procedurën kundërvajtëse nga paragrafi 1 të këtij
ligji para organit kundërvajtës e kryen Komisioni për
vendimarrje ndaj kundërvajtjeve.
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektori
vërteton se është bërë kundërvajtje, do t’i propozojë
kryerësit të kundërvajtjes procedurë për paqësim përpara
se t’a dorëzojë kërkesën për nisje të procedurës për
kundërvajtje në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për
kundërvajtje.
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За прекрщпкпт утврден вп шленпт 11-а пд пвпј
Për kundërvajtjen e përcaktuar në nenin 11-a të
закпн, прекрщпшната ппстапка ја впди надлежен суд.
këtij ligji, procedurën për kundërvajtjen e udhëheq gjykata
kompetente.
Член 11
Глпба вп изнпс пд 2.500 евра вп денарска
прптив-вреднпст ќе се изреше за прекрщпк на правнп
лице, пднпснп тргпвец ппединец кпе дава услуги на
туристи и патници, акп наплатената такса за привремен
престпј не ја уплати спгласнп сп шленпт 8 на пвпј закпн.

Neni 11
Gjobë në vlerë prej 2.500 eurosh në kundërvlerë
me denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit
juridik, përkatësisht tregtar individ i cili ofron shërbime për
turistë dhe udhëtarë nëse taksën e arkëtuar për qëndrim
të përkohshëm nuk e paguan në pajtim me nenin 8 të këtij
ligji.
Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмерената глпба на
Gjobë në shumë prëj 30% nga gjoba e matur e
правнптп лице, пднпснп на тргпвецпт ппединец ќе му personit juridik, përkatësisht e tregtarit individ do t’i
биде изрешена на пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице, shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik,
пднпснп на пдгпвпрнптп лице вп тргпвецпт ппединец, përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, për
за дејствијата пд ставпт 1 на пвпј шлен.
veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.
Член 11-а
Глпба вп изнпс пд 4.000 евра вп денарска
прптив-вреднпст ќе се изреше за прекрщпк на правнп
лице, пднпснп тргпвец ппединец кпе дава услуги на
туристи и патници, акп вп секпј пдделен слушај не
наплати такса за привремен престпј истпвременп сп
наплатата на сметката за изврщената услуга за
нпќеваое, пдделнп не гп искажува изнпспт на
наплатената такса и пришините за пслпбпдуваое или
намалуваое на плаќаоетп на таксата за привремен
престпј спгласнп сп шленпт 7 на пвпј закпн.
Глпба вп изнпс пд 30% пд пдмерената глпба на
правнптп лице, пднпснп на тргпвецпт ппединец ќе му
биде изрешена на пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице,
пднпснп на пдгпвпрнптп лице вп тргпвецпт ппединец,
за дејствијата пд ставпт 1 на пвпј шлен.
За прекрщпкпт пд ставпт 1 на пвпј шлен,
државнипт пазарен инспектпр е дплжен да ппднесе
бараое за прекрщпшна ппстапка пред надлежнипт суд.
За прекрщпкпт пд ставпт 1 на пвпј шлен, на
стпрителпт ќе му се изреше и прекрщпшна санкција
привремена забрана за врщеое угпстителска или
туристишка дејнпст вп траеое пд најмалку три месеци
дп најмнпгу щест месеци.

Neni 11-a
Gjobë në vlerë prej 4.000 euro në kundërvlerë me
denarë do t’i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik,
përkatësisht e tregtarit individ, i cili ofron shërbime për
turistë dhe udhëtarë nëse në çdo rast të veçantë nuk
arkëton taksë për qëndrim të përkohshëm njëkohësisht
me arkëtimin e llogarisë për shërbimin e kryer për bujtje,
veç e veç nuk i paraqet shumën e taksës së arkëtuar dhe
shkaqet për lirimin ose zvogëlimin e pagesës së taksës për
qëndrim të përkohshëm në pajtim me nenin 7 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur të
personit juridik, përkatësisht të tregtarit individ do t'i
shqiptohet personit përgjegjës në personin juridik,
përkatësisht personit përgjegjës në tregtarin individ, për
veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni.
Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni,
inspektori shtetëror i tregut detyrohet që të parashtrojë
kërkesë për procedurë kundërvajtëse në gjykatën
kompetente.
Për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni,
kryerësit do t’i shqiptohet edhe sanskion për kundërvajtje,
ndalim i përkohshëm për kryerjen e veprimtarisë
hotelierike dhe turistike në kohëzgjatje prej së paku tre
muaj deri në më së shumti gjashtë muaj.

Член 12
Neni 12
Глпба вп изнпс пд 250 евра вп денарска
Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë me
прптиввреднпст ќе му се изреше на физишкптп лице denarë do t'i shqiptohet personit fizik të regjistruar për
регистриранп за врщеое на угпстителска и туристишка kryerjen e veprimtarisë hotelierike dhe turistike për
дејнпст за сместуваое туристи и патници за akomodimin e turistëve dhe udhëtarëve për kundërvajtje
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прекрщпците утврдени сп шленпт 11 став 1 пд пвпј
закпн.
Глпба вп изнпс пд 400 евра вп денарска прптиввреднист ќе му се изреше на физишкптп лице
регистриранп за врщеое на угпстителска и туристишка
дејнпст за сместуваое туристи и патници за
прекрщпкпт утврден сп шленпт 11-а став 1 пд пвпј закпн
За прекрщпците пд ставпвпвите 1 и 2 на пвпј
шлен, на физишкптп лице, пвластенипт инспектпр на
ппщтината, пднпснп пвластенипт инспектпр на градпт
Скппје, ќе спрпведат ппстапка за ппрамнуваое сп
издаваое на мандатен платен налпг, за плаќаое на
глпбата вп ппределенипт изнпс, вп рпк пд псум дена пд
денпт на врашуваое на мандатнипт платен налпг.
Акп физишкпт лице дпбрпвплнп не ја плати
глпбата вп рпкпт пд ставпт 3 на пвпј шлен, мандатнипт
платен налпг има сила на изврщна исправа и
пвластенипт инспектпр на ппщтината, пднпснп
пвластенипт инспектпр на градпт Скппје, ќе гп дпстави
дп прганпт надлежен за присилнп изврщуваое, за
негпвп изврщуваое.
Овластенипт инспектпр на ппщтината, пднпснп
пвластенипт инспектпр на градпт Скппје, се дплжни да
впдат евиденција за издадените мандатни платни
налпзи и за исхпдпт на ппкренатите ппстапки.
Вп евиденцијата пд ставпт 5 на пвпј шлен се
спбираат, пбрабптуваат и шуваат следниве ппдатпци
име и презиме, пднпснп назив на стпрителпт на
прекрщпкпт, живеалищте, пднпснп престпјувалищте,
седищте, вид на прекрщпкпт, брпј на мандатнипт
платен налпг кпј му се издава и исхпдпт на ппстапката.
Лишните ппдатпци пд ставпт 6 на пвпј шлен се
шуваат пет гпдини пд денпт на внесуваое вп
евиденцијата.
Фпрмата и спдржината на мандатнипт платен
налпг ги прппищува министерпт за екпнпмија.

të përcaktuara me nenin 11 paragrafi 1 i këtij ligji.

Член 12-а
За прекрщпците утврдени вп шленпвите 11 и 11-а
пд пвпј закпн, на правнптп лице, пднпснп на тргпвецпт
ппединец, државнипт пазарен инспектпр, пред
ппднесуваое на бараое за ппведуваое на прекрщпшна
ппстапка ќе спрпведе ппстапка за ппрамнуваое сп
издаваое на прекрщпшен платен налпг.
Кпга државнипт пазарен инспектпр, ќе
кпнстатира прекрщпк пд шленпвите 11 и 11-а пд пвпј
закпн, спставува записник вп кпј се забележуваат
битните елементи на прекрщпкпт, времетп, местптп и

Neni 12-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 11 dhe
11-a të këtij ligji, personit juridik, përkatësisht tregtarit
individ, inspektori i tregut shtetëror, para parashtrimit të
kërkesës për ngritjen e procedurës për kundërvajtje do të
zbatojë procedurë për barazim me lëshimin e
urdhërpagesës për kundërvajtje.
Kur inspektori shtetëror i tregut, do të konstatojë
kundërvajtje nga nenet 11 dhe 11-a të këtij ligji përpilon
procesverbal në të cilin shënohen elementet e
rëndësishme të kundërvajtjes, koha, vendi dhe mënyra e

Gjobë në shumë prej 400 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet personit fizik të regjistruar për
kryerjen e veprimtarisë hotelierike dhe turistike për
akomodimin e turistëve dhe udhëtarëve për kundërvajtjen
e përcaktuar me nenin 11-a paragrafi 1 i këtij ligji.
Për kundërvajtjet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij
neni, për personin fizik, Inspektori i autorizuar i komunës,
përkatësisht inspektori i autorizuar i Qytetit të Shkupit, do
të zbatojnë procedurë për barazim me lëshim të
urdhërpagesës mandatore, për pagesë të gjobës në shumë
të caktuar, në afat prej tetë ditësh nga dita e dorëzimit të
urdhërpagesës mandatore.
Nëse personi fizik vullnetarisht nuk e paguan
gjobën në afatin nga paragrafi 3 i këtij neni, urdhërpagesa
mandatore ka forcë të dokumentit ekzekutiv dhe
Inspektori i autorizuar i komunës, përkatësisht inspektori i
autorizuar i Qytetit të Shkupit, do ta dorëzojë te organi
kompetent për përmbarim të detyrueshëm, për
përmbarimin e saj.
Inspektori i autorizuar i komunës, përkatësisht
inspektori i autorizuar i Qytetit të Shkupit, janë të detyruar
të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara
mandatore dhe për rezultatin e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 5 i këtij neni mblidhen,
përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri dhe
mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës
mandatore e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 6 i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
mandatore i përcakton ministri i Ekonomisë.
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нашинпт на стпруваое на прекрщпкпт, пписпт на
дејствиетп на прекрщпкпт и лицата затекнати на
самптп местп. Записникпт гп пптпищува државнипт
пазарен инспектпр и стпрителпт.Дпкплку стпрителпт гп
признае прекрщпкпт државнипт пазарен инспектпр ќе
му издаде прекрщпшен платен налпг заради наплата на
глпбата за прекрщпкпт.
Пп приемпт и пптпищуваоетп на прекрщпшнипт
платен налпг, стпрителпт на прекрщпкпт е дплжен да ја
плати глпбата вп рпк пд псум дена пд приемпт на
прекрщпшнипт платен налпг, на сметката пзнашена вп
платнипт налпг.
Стпрителпт на прекрщпкпт кпј ќе ја плати глпбата
вп рпкпт пд ставпт 3 на пвпј шлен, ќе плати пплпвина пд
изрешената глпба, за кпе правп се ппушува вп правната
ппука.
Акп стпрителпт на прекрщпкпт не ја плати
глпбата вп рпкпт пд ставпт 3 на пвпј шлен, за
прекрщпкпт пд шленпт 11-а пд пвпј закпн, државнипт
пазарен инспектпр, ппднесува бараое за ппведуваое
прекрщпшна ппстапка пред надлежен суд.
Акп стпрителпт на прекрщпкпт не ја плати
глпбата вп рпкпт пд ставпт 3 на пвпј шлен, за
прекрщпкпт пд шленпт 11 пд пвпј закпн, државнипт
пазарен инспектпр, ппднесува бараое за ппведуваое
прекрщпшна ппстапка пред прекрщпшен прган,
спгласнп сп шленпт 10-а пд пвпј закпн.
Државните пазарни инспектпри, се дплжни да
впдат евиденција за издадените прекрщпшни платни
налпзи и за исхпдпт на ппкренатите ппстапки.
Вп евиденцијата пд ставпт 7 на пвпј шлен се
спбираат, пбрабптуваат и шуваат следниве ппдатпци
име и презиме, пднпснп назив на стпрителпт на
прекрщпкпт, живеалищте, пднпснп престпјувалищте,
седищте, вид на прекрщпкпт, брпј на прекрщпшнипт
платен налпг кпј му се издава и исхпдпт на ппстапката.
Лишните ппдатпци пд ставпт 8 на пвпј шлен се
шуваат пет гпдини пд денпт на внесуваое вп
евиденцијата.
Фпрмата и спдржината на прекрщпшнипт платен
налпг ги прппищува министерпт за екпнпмија.
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kryerjes së kundërvajtjes, përshkrimi i veprimit të
kundërvajtjes dhe personat e hasur në aty për aty.
Procesverbalin e nënshkruan inspektori shtetëror i tregut
dhe kryerësi. Nëse kryerësi e pranon kundërvajtjen
inspektori shtetëror i tregut do t'i lëshojë urdhërpagesë
për kundërvajtje për pagesë të gjobës për kundërvajtje.
Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës,
kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar që ta paguajë
gjobën në afat prej tetë ditësh nga pranimi i
urdhërpagesës për kundërvajtje, në llogarinë e shënuar në
urdhërpagesën.
Kryerësi i kundërvajtjes i cili do ta paguajë gjobën
në afatin nga paragrafi 3 i këtij neni, do të paguajë
gjysmën e gjobës së shqiptuar, për të cilën të drejtë
këshillohet në këshillën juridike.
Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën
në afatin nga paragrafi 3 i këtij neni, për kundërvajtjen nga
neni 11-a i këtij ligji, inspektori shtetëror i tregut,
parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës për
kundërvajtjes para gjykatës kompetente.
Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën
në afatin nga paragrafi 3 i këtij neni, për kundërvajtjen nga
neni 11 i këtij ligji, inspektori shtetëror i tregut, parashtron
kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para
organit për kundërvajtje, në pajtim me nenin 10-a të këtij
ligji.
Inspektorët shtetërorë të tregut, janë të detyruar
të mbajnë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për
kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurave të ngritur.
Në evidencën nga paragrafi 7 i këtij neni
mblidhen, përpunohen dhe ruhen të dhënat në vijim: emri
dhe mbiemri, përkatësisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhërpagesës
mandatore e cila i lëshohet dhe rezultati i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 8 i këtij neni
ruhen pesë vjet nga dita e futjes në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës
mandatore i përcakton ministri i Ekonomisë."

Член 12-б
Neni 12-b
Одмеруваоетп на висината на глпбите на
Matja e lartësisë së gjobave të personit juridik
правнптп лице, пднпснп на тргпвецпт ппединец се përkatësisht tregtarit individ bëhet në pajtim me Ligjin për
врщи спгласнп сп Закпнпт за прекрщпците.
kundërvajtje.
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Член 13
Сп денпт на влегуваоетп вп сила на пвпј закпн
престануваат да важат пдредбите пд шлен 4 став 1
тпшка 2, шлен 7 став 1 тпшка 3, шлен 8, шлен 13-в, шлен 14
став 3, шлен 14-а, шлен 14-б ставпви 2 и 3, шлен 15 и
тарифнипт брпј 2 пд шлен 16-а на Закпнпт за кпмунални
такси (“Службен весник на СРМ брпј 45/72, 39/77,
42/80, 10/81, 51/88, 11/91“, и “Службен весник на
Република Македпнија брпј 28/91, 50/91, 34/92, 04/93,
45/93, 33/95“).
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Neni 13
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushojnë të
vlejnë dispozitat e nenit 4, paragrafi 1, pika 2, neni 7,
paragrafi 1, pika 3, neni 8, neni 13-c, neni 14-a, neni 14-b,
paragrafi 2 dhe 3, neni 15 dhe numri tarifor 2 i nenit 16-a
të Ligjit për taksa komunale (“Gazeta zyrtare e RSM-së”
nr.45/72, 39/77, 42/80, 10/81, 51/88, 11/91 dhe “Gazeta
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.28/91, 50/91,
34/92, 4/93, 45/93, 33/95)

Член 14
Neni 14
Овпј закпн влегува вп сила псмипт ден пд Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në
пбјавуваоетп вп “Службен весник на Република “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
Македпнија“.
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