
ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА 

 

Назив на закон: Закон за Таксата за привремен престој (Сл. Весник бр. 26/02, 51/03, 88/08, 17/11 и 192/15)   

Субјекти на надзор: Трговски  друштва или  трговец-поединец регистрирани  за вршење  на  туристичка  и угостителска  

дејност, како и лицата кои даваат  услуги  за  сместување  на  туристи  и патници     

Надлежна инспекциска служба: Град Скопје, Сектор инспекторат - Одделение за даночна инспекција и инспекција за 

                                                           наплата на комунални и други такси 

 

Податоци за субјектот на надзор 

Полн назив на субјектот на надзор   

Седиште на субјектот на надзор   

Единствен матичен (даночен) број 

на субјектот 

  

Шифра и назив на претежна дејност 

на субјектот на надзор 

  

Име/презиме на законски застапник 

на субјектот на надзор 

  

 

Податоци за инспекцискиот надзор 

Датум и место на спроведување на 

надзорот 

 

Предмет на инспекциски надзор  

Име/презиме на инспекторот  

 

 

 

 



Број на 

член  

Законска обврска / барање Усогласеност бод Број на 

член 

Прекршочна одредба Забелешка 

Назив на глава / оддел од прописот: Контрола на уплата на Таксата за привремен престој 

Член 10, 

11 и  11 а 

 

Дали правилно ја искажува 
обврската за Таксата за привремен 
престој? (Сметководствено и на 
фискалниот апарат) 

 

Да ☐  Не ☐  Член 10, 

11 и  11 

а 

 

 

 

 

Глоба во износ од 2.500 

до 4.000 евра во 

денарска 

противвредност ќе му се 

изрече за прекршок на 

правно лице ако 

постапи спротивно на 

членовите 3 од овој 

закон. 

 

Член 8, 
Дали врши навремена и редовна 
уплата на Таксата за привремен 
престој 

 

Да ☐  Не ☐  -Член 8, 
Глоба во износ од 30% 
од одмерената глоба на 
правното лице, односно 
на трговецот поединец 
ќе му биде изречена на 
одговорното лице во 
правното лице, односно 
на одговорното лице во 
трговецот поединец, 
доколку не ја искажува 
правилно обврската на 
Таксата за привремен 
престој и не врши 
навремена и редовна 
уплата на истата 

 

Член 12, 
Дали физичкото  лице  
регистрирано  за  вршење  
угостителска  и  туристичка дејност  
за сместување туристи  и 

Да ☐  Не ☐  Член 10, 

11,  11 а 

и 12 

Глоба во износ од 
600 евра во денарска 
противвредност  ќе се 
изрече  на  самото 

 



патници,  ги почитува законските 
одредби утврдени  со  членовите  
11 став 1 и 11-а  став 1 од овој 
закон. 

 

 место  на  физичкото  
лице  регистрирано  за  
вршење  угостителска  
и  туристичка дејност  
за сместување 
туристи  и патници,  за  
прекршоците утврдени  
со  членовите  11 став 
1 и 11-а  став 1 од овој 
закон. 

 

 

 


