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Neni 18 
Në nenin 232-a paragrafi (1) pas numrit "242" shtohen 

numrat: "242-a, 242-b". 
 

Neni 19 
Në nenin 233 paragrafi (1) pika 18 pika në fund të fjali-

se zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet pike e re 
19, si vijon: 

"19) nuk i kryen obligimet që dalin nga neni 80-a i ketij 
ligji." 

    
Neni 20 

Në nenin 242 paragrafi (1) pika 5 ndryshohet si vijon: 
"nuk i dorezon te Komisioni raportet vijuese dhe/ose 

nuk i publikon informatat e cmimeve të ndejshme në paj-
tim me nenin 158 të ketij ligji;". 

 
Neni 21 

Pas nenit 242 shtohen dy nene të reja 242-a dhe 242-b, 
si vijojne: 

 
"Neni 242-a 

(1) Gjobe në shume prej 4 000 deri në 5 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
shoqerise aksionare nga neni 184-a të ketij ligji, nese:  

1) emeron revizor të autorizuar në kundershtim me 
kushtet nga neni 184-a paragrafet (1) dhe (2) të ketij ligji 
dhe 

2) nuk e siguron dokumentacionin e nevojshem nga ne-
ni 184-a paragrafi (3) të ketij ligji.   

(2) Gjobe në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në 
kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje 
nga paragrafi (1) i ketij neni, personit pergjegjes në shoqe-
rine aksionare.  

 
Neni 242-b 

Gjobe në shume prej 1 000 deri 2 000 euro në kunderv-
lere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje revizorit 
të autorizuar nga neni 184-a i ketij ligji, nese nuk jep men-
dim për marreveshjen me pale të interesuar në permbajtjen 
dhe formen e percaktuar  në pajtim me kete ligj." 

 
Neni 22 

Emetuesit e letrave me vlere të cilet me gjendjen më 31 
dhjetor 2012, 31 dhjetor 2013, 31 dhjetor 2014, 31 dhjetor 
2015 dhe 31 dhjetor 2016 do t'i plotesojne kushtet për kuo-
tizim të detyrueshem të percaktuar nga rregullat e kuotizi-
mit të burses, detyrohen që më së voni deri më 30 prill vi-
tin e ardhshem të parashtrojne kerkese në bursen për kuoti-
zimin  e letrave të tyre me vlere në platformen kuotizim i 
detyrueshem. 

Nese letrat me vlere që kuotojne në burse në pajtim me 
nenin 80 të ketij ligji, perjashtohen nga kuotizimi në burse 
gjate periudhes nga paragrafi (1) të ketij neni, barten në 
platformen kuotizim i detyrueshem të burses, nese i plote-
sojne kerkesat nga neni 80-a të ketij ligji.   

 
Neni 23 

Anetaret ekzistues të Komisionit për Letra me Vlere 
vazhdojne ta kryejne funksionin e anetareve të Komisionit 
për Letra me Vlere deri në emerimin e  anetareve të rinj të 
Komisionit për Letra me Vlere në pajtim me kete ligj. 

Qeveria e Republikes së Maqedonise në afat prej 30 di-
tesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, në Kuvendin e 
Republikes do të paraqese propozim për emerimin e aneta-
reve të Komisionit të Letrave me Vlere në pajtim me kete 
ligj. 

 
Neni 24 

Për shoqerite aksionare letrat me vlere të të cilave kuo-
tohen në burse zbatohen dispozitat e Ligjit për marrjen e 
shoqerive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Ma-

qedonise" numer 4/2002, 37/2002, 36/2007, 67/10 dhe 
35/11) në periudhe prej nente muajsh nga dita e hyrjes në 
fuqi të ketij ligji. 

 
Neni 25 

Dispozitat e nenit 1 me të cilin plotesohet neni 2 pika 2 
për pjesen e kuotimit të detyrueshem, nenit 5 me të cilin 
plotesohet neni i ri 80-a dhe nenit 22 të ketij ligji, shfuqizo-
hen më 30 prill 2018. 

 
Neni 26 

Aktet nenligjore të ketij ligji do të miratohen në afat 
prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.   

 
Neni 27 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 

__________ 
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L I GJ 
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT 

PËR TË HUAJ 
 

Neni 1 
Në Ligjin për të huaj (“Gazeta Zyrtare e Republikes së 

Maqedonise” numer 35/2006, 66/2007, 117/2008, 92/2009, 
156/10, 158/11 dhe 84/12“), në nenin 49 paragrafi 2 alineja 
2 lidheza “ose” zevendesohet me presje. 

Në alinene 3 pika zevendesohet me lidhezen “ose” dhe 
shtohet alineja e re 4, si vijon: 

"- i huaji rezident i shtetit anetar i Bashkimit Evropian 
dhe i Organizates për Bashkepunim dhe Zhvillim Ekono-
mik (në tekstin e metejme: OECD), që e ka marre të drej-
ten e pronesise së baneses, nderteses banesore dhe shtepise 
në territorin e Republikes së Maqedonise në kushte të per-
caktuara me ligj, në shume prej së paku 40 000 euro.” 

 
Neni 2 

Pas nenit 79 shtohet nenpike e re x-1 dhe nen i ri 79-a, 
si vijojne: 

"x-1. Leja për qendrim të perkohshem për të huaj që e 
ka marre të drejten e pronesise së baneses, nderteses bane-
sore dhe shtepise në territorin e Republikes së Maqedonise.  

 
Neni 79-a 

Të huajit rezident i shtetit anetar i Bashkimit Evropian 
dhe i OECD-së, i leshohet leje për qendrim të perkohshem 
nese i huaji, kerkeses i bashkengjit edhe deshmi se e ka 
marre të drejten e pronesise së baneses, nderteses banesore 
dhe shtepise në territorin e Republikes së Maqedonise në 
kushte të percaktuara me ligj.  

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni leshohet për periudhe 
deri në një vit dhe e njejta mund të vazhdohet në pajtim me 
nenin 57 të ketij ligji."    

  
Neni 3 

Ky ligj hyn në fuqi në diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise". 
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L I GJ 

PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR EVIDENCEN 
AMË 

 
Neni 1 

Me Ligjin për evidencen amë ("Gazeta Zyrtare e Re-
publikes së Maqedonise numer 8/95, 38/2002, 66/2007, 
98/2008, 67/2009), në nenin 4 pika 2 pas fjales "shtetesine" 
shtohen fjalet: "numrin amë".   

     
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi diten e tete nga dita e botimit në 
"Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".  

__________ 
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