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ndërsa në Qytetin e Shkupit nga kryetari i Qytetit të
Shkupit (neni 41 paragrafi 2);
15) krahas ngrënieve në gjendje të konfeksionuar
shërbehen edhe ngrënie tjera (neni 41 paragrafi 3) dhe
16) objektet për ofrimin e shërbimeve hoteliere nuk i
plotësojnë kushtet minimale teknike nga neni 47 paragrafi
1 të këtij ligji.
Inspektori i autorizuar i komunës dhe inspektori i
autorizuar i qytetit të Shkupit për kundërvajtjet e paragrafit
1 të këtij neni, është i detyruar kryerësit të kundërvajtjes
t’i dorëzojë thirrje për pagesë të gjobës në afat prej tetë
ditësh nga dita e dorëzimit të thirrjes.
Nëse kryerësi nuk e paguan vullnetarisht gjobën nga
paragrafi 1 të këtij neni, inspektori i autorizuar i komunës
dhe inspektori i autorizuar i qytetit të Shkupit për
kundërvajtje parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës
për kundërvajtje në Komisionin për Kundërvajtje."
Neni 13
Në nenin 69 paragrafi 1 pas pikës 2 shtohen pikë e re 3,
si vijon:
“3) shfrytëzon shenjë restorant nacional-mejhane pa
aktvendim të marrë në pajtim me nenin 19-v paragrafi 4 të
këtij ligji;”.
Pikat 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen pika 4, 5, 6, 7 dhe 8.
Pika 8 që bëhet pikë 9 ndryshohet si vijon:
“9) t'i mirëmbajë hapësirat dhe pajisjen dhe të ofrojë
shërbime në objektin hotelier sipas kushteve të përcaktuara
minimale-teknike, si dhe kushteve për kategorizimin për
lloje të objekteve për të cilat është paraparë kategorizimi i
përcaktuar me aktvendimin e Komisionit për kategorizim,
ose sipas kritereve të përcaktuara për shënim të llojeve të
veçanta të objekteve hoteliere për të cilat është paraparë
lëshimi i shenjave të posaçme me aktvendim të dhënësit të
shenjës (neni 35 paragrafi 1 pika 1);”.
Pikat 9, 10, 11 dhe 12 bëhen pika 10, 11, 12 dhe 13.
Neni 14
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për veprimtari hoteliere.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
“Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”.
__________
4627.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
трговските друштва,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2013 година.
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ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
Член 1
Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13 и
119/13), во членот 3 став (1) точката 4-а се менува и
гласи:
„”Заем што се трансформира во влог во друштвото
во постапка на зголемување на основната главнина на
друштвото“ е кога заемот исклучиво е даден од страна
на содружникот, односно од страна на единствениот акционер на друштвото кое е во целосна негова сопственост;“.
Член 2
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SHOQËRI
TREGTARE
Neni 1
Në Ligjin për shoqëri tregtare ("Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë" numër 28/2004, 84/2005,
25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13 dhe
119/13) në nenin 3 paragrafi (1) pika 4-a ndryshohet si
vijon:
""Hua që transformohet në depozitë në shoqëri në
procedurë të zmadhimit të kryegjësë themelore të
shoqërisë" është kur huaja ekskluzivisht është dhënë nga
bashkëpronari, përkatësisht nga aksionarit i vetëm i
shoqërisë që është në pronësi të tij të plotë;“.
Neni 2
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të
spastruar të Ligjit për shoqëri tregtare.
Neni 3
Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
4628.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА
ТУРИЗМОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот
за основање на Агенција за промоција и поддршка на
туризмот во Република Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2013 година.
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