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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ

Службен весник на Р. Македонија бр.88/08 од 16.07.2008 година

Член 1
Во Законот за таксата за привремен престој (“Службен весник на Република
Македонија “бр. 19/96 и 26/2002 и 51/2003). по членот 10 се додава нов член 10а, кој гласи:
“Член 10-а
1) За прекршоците утврдени во членовите 11 и 12 од овој закон прекршочна
постапка води и прекршочна санкција изрекува Државниот пазарен инспекторат
(во натамошниот текст: Прекршочен орган).
2) Прекршочна постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочниот орган ја
води Комисија за одлучување по прекршок.
3) Ако инспекторот при вршењето на надзорот утврди дека е сторен
прекршок ќе му предложи на сторителот на прекршокот постапка на
порамнување, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка,
согласно одредбите од Законот за прекршоците.“
Член 2
Членот 11 се менува и гласи:
“1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече
за прекршок на правно лице кое дава услуги на туристи и патници, ако:
1. во секој одделен случај не наплати такса за привремен престој истовремено со
наплатата на сметката за извршената услуга за ноќевање, одделно не го искажува
износот на наплатената такса и причините за ослободување или намалување на
плаќањето на таксата за привремен престој (член 7) и
2. наплатената такса за привремен престој не ја уплати согласно со членот 8 на
овој закон.
2) Глоба во износ од 800 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на одговорно лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој
член.
3) За дејствијата од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното
лице ќе му се изрече санкција забрана за вршење професија, дејност или
должност во траење од најмалку три до најмногу 15 дена.
4) За дејствијата од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече
прекршочна санкција привремена забрана за вршење на угостителска или
туристичка дејност во траење од најмалку три до најмногу 30 дена.“
Член 3
Членот 12 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече на
физичко лице регистрирано за вршење угостителска и туристичка дејност за
сместување на туристи и патници за прекршоците утврдени со член 11 став 1 од
овој закон.“
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Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен
весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 1 на овој закон ќе се
применуваат од 27 мај 2007 година.
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