
  

 

 

 

 

Soglasno zakonskite nadle`nosti, 

Komisija za утврдување на начинот на 
користење на земјоделското земјиште на 

територијата на Општина Сарај, dava:  
 
                  Soop{tenie 
 
 
Postapuva}i po ~len 8 stav 1 to~ka 10 od 
Zakonot za Danocite na imot ( Sl.Vesnik 
na R.M br.61/2004) za osloboduvawe na 
pla}awe na danok na imot za 
zemjodelskoto zemji{te {to se koristi za 
zemjodelsko proizvodstvo, se 
informiraat site podnesiteli na barawe 
za dano~no osloboduvawe, strogo da se 
pridr`uvaat na zakonskite odredbi i 
branite uslovi za iskoristuvawe na ovaa 
pravo. 
Imeno site gra|ani pri podnesuvawe na 
barawe, treba da dostavat i potrebna 
dokumentacija, za baratelot  i za 
zemji{teto za koe se bara osloboduvawe 
za pla}awe na danok, po prethodno 
uplatena administrativna taksa.  
Barawa za gorenavedenata cel mo`aat da 
se podnesat od 31 Mart do 30 Septemvri, 
za tekovnata godina. Barawata pred ili 
posle ovoj rok ili za izminatata godina 
nema da bidat razgledani i }e se odbijat 
kako nenavremeni. 
Voedno barame od site gra|ani dosledno i 
krajno odgovorno da ja realiziraat ovaa 
mo`nost, bez zloupotreba i protivpravno 
steknuvawe so ovaa pravo. 
Potvrdite }e se izdadat vo zakonski 
utvrden rok, po utvrduvawe na realnata i 
fakti~ka sostojba na teren, od strana na 
Komisijata formirana za taa cel. 

 
 
 
 

 

Në bazë të kompetencave ligjore, Komisioni për 

përcaktimin e mënyrës së shfrytëzimit të tokës 

buqësore në teritor të Komunës së Sarajit, lëshon: 

 

                         Njoftim 

 

 

Duke vepruar në bazë të nenit 8 paragrafi 1 pika 

10 e Ligjit për tatimet në pronë ( Gaz.Zyrtare e 

R.M-së nr.61/2014) për lirim nga pagesa e tatimit 

të pronës për tokën buqësore që shfrytëzohet për 

prodhime buqësore, Informohen të gjithë 

parashtruesit e kërkesës, reptësisht t’u përmbahen 

dispozitave ligjore dhe kushtet e kërkuara për 

shfrytëzimin e kësaj të drejte. 

 

Respektivisht të gjithë qytetarët gjatë parashtrimit 

të kërkesës, duhet të dorëzojnë dhe 

dokumentacionin e nevojshëm për parashtruesin 

e kërkesës, për tokën për të cilën kërkohet lirim 

nga pagesa e tatimit, paraprakisht dhe pagesë të 

taksës administrative. 

 

Kërkesat për qëllimin e lartëpërmendur mund të 

dorëzohen nga 31 Mars deri më 30 Shtatorë, për 

vitin rrjedhës. Kërkesat para dhe pas këtij afati 

apo për vitin paraprak nuk do të shqyrtohen dhe 

do të refuzohen si jo në kohë. 

Njëherësh kërkojmë nga gjithë qytetarët që në 

mënyrë tejet të përpiktë dhe me shumë përgjegjësi 

të realizojnë të drejtën e lirimit nga tatimi, pa 

keqpërdorim, dhe aritje të kundërligjshme të kësaj 

të drejte. 

Vërtetimet do të jepen në afatin e caktuar kohorë, 

pas konstatimit të gjendjes reale dhe faktike në 

teren, nga ana e Komisionit të formuar për 

qëllimin e tillë. 
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