
DORACAK 
PËR TREGTI
ME PAKICË





Autorë: Meriton Arsllani 

  Milaim Ameti 

  Drilon Iseini 

Lekturimi: Lek Dalipi 

Shtyp: Fokus Print DOOEL 

Tirazhi: 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky doracak është përgatitur me mbështetjen e popullit amerikan 
nëpërmjet Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim 
Ndërkombëtar (USAID). Opinionet e shprehura në këtë publikim 
"Doracak për tregti me pakicë" ju përkasin autorëve dhe nuk 
shprehin qëndrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për 
Zhvillim Ndërkombëtar ose të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës. 

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје 

339.37(035) 

ARSLANI, Meriton
         Doracak për tregti me pakicë / [autorë Meriton Arslani, Miljaim Ameti, Driljon 
Iseni]. - Shkup : Oda ekonomike e Maqedonisë veriperëndimore, 2019. - 30 стр. ; 21 см

ISBN 978-608-65479-5-0

1. Ameti, Miljaim [автор] 2. Iseni, Driljon [автор]
а) Трговија на мало - Прирачници

COBISS.MK-ID 109878026



PËRMBAJTJA 

1. Çka paraqet tregtia me pakicë ............................................ 3 
2. Ku kryhet tregtia me pakicë ................................................ 3 
3. Kush mund të kryejë tregti me pakicë ................................ 4 
4. Kushtet për kryerjen e tregtisë me pakicë .......................... 4 

4.1.Kushtet minimale teknike për hapësirat afariste dhe 
hapësirat tjera ku kryhet tregtia me pakicë ........................ 5 

4.1.1.Shitoret .................................................................. 6 
4.1.2.Tregjet e gjelbra ku kryhet shitja e produkteve 
bujqësore me pakicë ..................................................... 11 
4.1.3.Pjesë të organizuara të tregjeve të gjelbra në të 
cilat kryhet shitja e produkteve tjera ............................ 12 
4.1.4.Tregje të organizuara në mënyrë të veçantë ....... 13 
4.1.4.Kiosqe ................................................................... 15 

5.Evidenca për blerjen dhe shitjen e mallrave ...................... 16 
5.1.Mënyra e mbajtjes së evidencës ................................. 16 

6. Orari i punës ...................................................................... 17 
7. Detyrimet e tregtarit gjatë shitjes me pakicë ................... 18 

7.1.Informimi dhe mbrojtja e konsumatorëve ................. 18 
7.2.Regjistrimi i pagesave në para të gatshme ................. 20 

7.2.1. Ndalimi i shitjes së mallrave (shitjes me pakicë) 
për shkak të lëshimeve në regjistrimin e qarkullimit .... 22 

8. Kufizimet dhe masat kufizuese në kryerjen e tregtisë ...... 23 
9. Mbikëqyrja e zbatimit të detyrimeve në tregtinë me pakicë 
dhe procedura mbi bazën e parregullsive të konstatuara .... 24 
10. Sanksionet kundërvajtëse dhe përgjegjësia për 
kundërvajtje .......................................................................... 28 
 



1. Çka paraqet tregtia me pakicë 

Tregtia me pakicë është shitja e mallrave konsumatorëve 
final. 
Tregtia e mallrave ndaj konsumatorëve final konsiderohet 
tregtia e mallrave për konsum personal dhe tregtia e 
mallrave për nevojat e familjeve. 
 

2. Ku kryhet tregtia me pakicë 

Tregtia me pakicë kryhet në shitore (qendra tregtare etj.) ose 
në hapësira afariste para tyre, nëse për një lloj të tillë të 
shitjes plotësohen kushtet e parashikuara me ligj dhe 
dispozita të tjera. 
Tregtia me pakicë e derivative të naftës kryhet në pompat e 
benzinës në kushte të përcaktuara me ligj dhe dispozita të 
tjera. 
Tregtia me pakicë e derivateve të naftës – vaji ekstra i lehtë 
për amvisëri në pompat e benzinës, nuk duhet të kryhet ndaj 
personave juridikë dhe fizikë për automjete, objekte 
lundruese, anije ose motorë të tjerë dhe maqina ose 
përdorime të tjera, përveç si karburant për ngrohje. 
Si mënyra të veçanta të kryerjes së tregtisë llogariten edhe 
kryerja e tregtisë në tregje të organizuara në mënyrë të 
veçantë, shitja nëpërmjet postës, në kiosqe, shitjet me anë të 
automateve, televizionit, shitjet në internet, shitësit e 
lëvizshëm në rrugë etj. Tregtia e mallrave në kiosqe, 
automatë dhe shitja nga shitësit e lëvizshëm në rrugë mund 
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të kryhet vetëm në vendet e përcaktuara me vendim të 
Këshillit të komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit. 
 

3. Kush mund të kryejë tregti me pakicë 

Tregti me pakicë mund të kryejnë persona juridikë dhe fizikë 
të cilët janë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë së tillë 
në një regjistër përkatës në përputhje me ligjin. 
Tregtari kryen tregtinë lirisht dhe në kushte të barabarta në 
treg, në një mënyrë që nuk pengon konkurrencën, nuk 
shkakton dëm për konsumatorët, mjedisin dhe shëndetin e 
njerëzve, si dhe është në përputhje me ligjin, marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Maqedonisë së 
Veriut dhe praktikat e mira të biznesit. 
Tregtia me pakicë mund të kryhet edhe me anë të ankandit 
dhe shitjes publike, si dhe si tregti elektronike nëpërmjet të 
kontratës. 
 

4. Kushtet për kryerjen e tregtisë me pakicë 

Shitoret, lokalet afariste, tregjet e gjelbra, tregjet speciale të 
shitjes me pakicë, hapësirat për shitjen e makinave dhe 
pompat e benzinës për tregti me pakicë, duhet t’i plotësojnë 
kushtet minimale teknike dhe kushtet e tjera të përcaktuara 
me ligj, varësisht nga lloji dhe mënyra e kryerjes së tregtisë. 
Tregtari është i obliguar që në lidhje me përmbushjen e 
kërkesave minimale teknike dhe kushteve të tjera të 
përcaktuara me ligj, si dhe fillimin e punës, t'i raportojë pranë 
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Inspektoratit Shtetëror të Tregut dhe organit kompetent të 
komunës, përkatësisht Qytetit të Shkupit, së paku 15 ditë 
para fillimit të punës në objektin e shitjes ose në objektet 
tjera afariste. 
 

4.1.Kushtet minimale teknike për hapësirat afariste dhe 
hapësirat tjera ku kryhet tregtia me pakicë 

Objektet e shitjes duhet të ndërtohen, rregullohen, pajisen 
dhe kyçen me objektet e infrastructures komunale, siç janë: 
rrjeti i ujësjellësit, trajtimi i ujërave të zeza dhe rrjeti elektrik. 
Si përjashtim, nëse objektet e shitjes janë të vendosura në 
një zonë të paurbanizuar në të cilën objektet e 
infrastrukturës komunale nuk janë ndërtuar, objektet duhet 
të ndërtohen, rregullohen dhe pajisen në përputhje me 
normat dhe dispozitat përkatëse teknike. 
Në hyrjen e objektit të shitjes duhet të duket qartë emri i 
kompanisë së personit juridik ose fizik që kryen tregti, selia e 
tregtarit person juridik ose fizik, numri i telefonit, si dhe 
emërtimet e tjera të veçanta në përputhje me veprimtarinë 
dhe llojin e objektit të shitjes.  
Emri i kompanisë në orët e natës duhet të jetë i ndriçuar. Në 
hyrje të objektit të shitjes, duhet gjithashtu të shfaqet në 
mënyrë të dukshme edhe numri i telefonit të Inspektoratit 
Shtetëror të Tregut. 
Hapësira e hyrjes para objektit të shitjes duhet të jetë e 
rregulluar dhe pajisur në atë mënyrë që të mundësojë 
pastrimin dhe mirëmbajtjen e lehtë të kësaj hapësire dhe të 
kryhet në mënyrë të tillë që të mundësohet hyrja e 
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pandërprerë dhe qasja në objektin e shitjes sipas rregullave 
të veçanta. 
Nëse përpara objektit të shitjes nuk ka trotuar të rregulluar, 
hapësira e hyrjes para objektit të shitjes dhe vitrinës duhet të 
jetë e asfaltuar, betonuar ose e shtruar me pllaka guri, 
respektivisht të rregullohet në një mënyrë tjetër, duke 
siguruar kështu lëvizjen e pandërprerë të konsumatorëve 
dhe ruajtjen e pastërtisë. 
Qasja në një objekt të shitjes që ndodhet në oborr ose në një 
ndërtesë kolektive të banimit duhet të jetë e rregulluar në 
mënyrë që të mos u pengojë përdoruesve të tjerë të 
ndërtesës gjatë përdorimit të atyre hapësirave. 
Hapësira para objektit të shitjes mund të përdoret nën 
kushtet e mëposhtme: 
-të jetë deri në një të tretën e hapësirës së hyrjes së objektit 
të shitjes duke llogaritur nga dera e hyrjes deri në skajin e 
trotuarit, rrugicën ose hapësirën përpara objektit të shitjes; 
-të mos jetë e rrethuar ose e mbyllur në asnjë mënyrë; 
-të mos pengojë lëvizjen e njerëzve dhe të konsumatorëve; 
-të jetë e pajisur me gondola lëvizëse ose tezga të shitjes dhe 
pajisje të përshtatshme për shitje në hapësirë të hapur dhe 
-të mos kryhet pjekje ose përgatitje të produkteve ushqimore 
që janë subjekt i tregtisë. 

 

4.1.1.Shitoret 

Shitoret janë objekte të shitjes ku kryhet tregtia me pakicë e 
mallrave me mënyra të ndryshme të shitjes nëpërmjet 
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shërbimit, vetëshërbimit, qendrave tregtare dhe pompave të 
benzinës. 
Shitoret, përveç kërkesave të përgjithshme minimale teknike, 
duhet të kenë së paku 6m2 sipërfaqe dhe të paktën 2,5 metra 
lartësi, me përjashtim të objekteve të cilat janë nën 
mbrojtjen e Entit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës. 
Shitorja që është ndërtuar me tre ose më shumë kate duhet 
të ketë shkallë me gjerësi prej të paktën 1,1 metra, nëse në 
shitore shiten mallra të rënda dhe voluminoze. Në këtë rast, 
shitorja duhet të jetë me një sipërfaqe prej mbi 1.200 m2 dhe 
duhet të ketë një ashensor për katër ose më shumë persona 
ose shkallë lëvizëse. 
Dyshemeja e shitores duhet të jetë nga një material që mund 
të pastrohet lehtë (terraco, gur, pllaka qeramike, disa 
përzierje të caktuara, gomë etj.), duhet të jetë e rrafshtë dhe 
e lëmuar dhe nuk duhet të jetë e rrëshqitshme. 
Muret dhe tavani i shitores duhet të jenë të ngjyrosura dhe 
nuk duhet të jenë të dëmtuara. 
Në shitore ose në pjesën ku kryhet shitja e mishit të freskët 
dhe peshkut, muret duhet të jenë të veshura me pllaka 
qeramike deri në një lartësi prej të paktën 1,8 metra nga 
dyshemeja. 
Shitoret duhet të kenë një nyjë sanitare dhe ujë të nxehtë 
dhe të ftohtë për nevoja personale. Shitoret me një sipërfaqe 
të shfrytëzueshme prej mbi 1.200m2 duhet të kenë nyje 
sanitare me një para-hapsirë dhe një lavaman me ujë të 
nxehtë dhe të ftohtë veçmas për meshkuj dhe femra. 
Gjithashtu, shitoret me një sipërfaqe të shitjes mbi 1.200m2 
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duhet të kenë një agregat për prodhimin e energjisë elektrike 
për ndriçimin dhe për funksionimin e pajisjeve për ftohje. 

Shitorja duhet të sigurojë ventilim të mirë natyral dhe 
artificial të hapësirave. 
Në një shitore ku piqen pula, mish, peshqi dhe salçiçe duhet 
të ketë një pajisje plotësuese për ventilim artificial me një 
kapacitet që siguron deponimin e plotë të ajrit të ndotur nga 
shitoret. 
Shitorja duhet të pajiset me rafte, tezga, tavolina, gondola 
dhe pajisje të tjera të ngjashme, varësisht nga organizimi i 
veprimtarisë dhe lloji i mallrave që shiten në shitore. 
Shitorja duhet të përdorë arkën fiskale dhe instrumentet 
matëse (peshore etj.). Arka fiskale dhe instrumentet matëse 
duhet të vendosen në vende të tilla që i bën të jenë të 
dukshme për konsumatorët. 
Në shitoren ku kryhet shitja e veshjeve duhet të ketë kabina 
për të provuar veshjet. Kabinat duhet të jenë të ndriçuara, të 
kenë nga pasqyrë dhe varëse. Në shitoren ku shiten këpucë, 
duhet të ketë të paktën dy vende për ulje dhe një pasqyrë. 
Shitorja në të cilën kryhet shitja e produkteve ushqimore që 
prishen lehtësisht, duhet të ketë pajisje ftohëse. 
Shitorja në të cilën shitja e mallrave me pakicë realizohet 
kryesisht me vetëshërbim të konsumatorëve dhe hapësira e 
saj është më e madhe se 400m2, përveç kushteve të tjera, 
gjithashtu duhet të plotësojë edhe kushtet e mëposhtme: 
-të kenë një numër të caktuar të shportave dhe karrocave 
për mbajtjen e mallrave; 
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-distanca ndërmjet rafteve me mallra të ekspozuara duhet të 
jetë së paku 1 metër, ndërsa nëse përdoren karrocat të 
paktën 1,20 metra; 
-në hyrje, të ketë një hapësirë e veçantë për të lënë mallrat e 
futura nga blerësi dhe 
-të ketë një hapësirë të veçantë për pranimin dhe 
magazinimin e mallrave. 
 
Ndërsa, shtëpia e mallrave në të cilën kryhet shitja e një 
game të gjerë mallrash në parimimin e shërbimit ose 
vetëshërbimit, përveç kushteve të përgjithshme, duhet të 
plotësojë edhe kushtet e mëposhtme: 
-madhësia e hapsirës së shitjes nuk duhet të jetë më pak se 
500m2, kurse lartësia jo më pak se 2,80m; 
-të ketë një hapësirë të veçantë për pranimin dhe 
magazinimin e mallrave; 
-të ketë një ashensor për transferimin e mallrave, nëse 
hapsira e shitjes është në kate; 
-të ketë shkallë të lëvizshme nëse ka më shumë se 2 kate; 
-të ketë të paktën një tualet për femra dhe një për meshkuj 
me një para-hapësirë me lavaman me ujë të nxehtë dhe të 
ftohtë për konsumatorët, të shënuar në mënyrë të qartë dhe  
-të ketë një sistem për informimin e konsumatorëve (desk 
informues ose tabelë për shpallje). 
 
Shitoret për produkte të naftës (pompat e benzinës), përveç 
kushteve të përgjithshme të përshkruara në Rregullore, 
duhet të plotësojnë edhe kushtet e mëposhtme: 
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-të kenë streha të paktën në gjerësi të pjesës së përparme të 
shitores në një gjatësi prej të paktën 6 metra dhe një lartësi 
prej të paktën 5 metra; 
-të kenë aparate për të gjitha llojet e lëndëve djegëse të 
lëngëta me të cilat kryejnë tregti, të kalibruara siç duhet dhe 
të kenë shënime të qarta me të dhëna për llojin e 
karburantit, çmimin e karburantit dhe litrat e lëshuara; 
-qelqi kontrollues duhet të jetë gjithmonë i plotë dhe rrjedha 
të jetë pa fluska për aparatet që kanë qelq kontrollues; 
-të shfaqet mbishkrimi "jofunksional" - nëse aparati nuk 
është në përdorim ose nëse është i dëmtuar; 
-të kenë tanke nëntokësore për karburantët që përdoren si 
depo për nevojat e stacionit; 
-dritarja mbi hapjen hyrëse të tankut, domethënë dritarja në 
të cilën janë vendosur portet e mbushjes së tankut duhet të 
jenë të padepërtueshme në mënyrë që uji dhe papastërtitë 
të mos hyjnë në karburant; 
-në kapakun e tankut duhet të shënohet qartë lloji i 
karburantit që ai përmban; 
-të kenë një shufër matëse të kalibruar për matjen e 
karburantit; 
-të kenë një aparat për fryerjen e gomave; 
-të kenë pajisje për ujësjellës dhe sanitare me bojlerë për ujë 
të ngrohtë me të paktën 30 litra, nëse ekziston ujësjellësi i 
qytetit, një WC veçmas për meshkuj, respektivisht femra dhe 
-në mënyrë të qartë dhe të lexueshme, të shfaqet emri i 
secilit derivat të naftës dhe çmimi i tyre me përmasa të 
shkronjave dhe shifrave me dimenzione të paktën 10 cm 
lartësi, edhe atë në një tabelë ndriçuese me përmasa të 
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paktën 150 cm lartësi dhe 100 cm gjerësi, e ngritur të paktën 
100cm nga toka, e vendosur në hyrje ose në një vend tjetër 
të dukshëm në pompën e benzinës. 

 

4.1.2.Tregjet e gjelbra ku kryhet shitja e produkteve 
bujqësore me pakicë 

Tregjet e gjelbra në të cilat kryhet shitja e produkteve 
bujqësore me pakicë, përveç kushteve të përshkruara në 
Rregulloren për kërkesat minimale teknike për hapësira 
afariste dhe hapësira ku kryhet tregtia, gjithashtu duhet të 
plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
-të kenë një sipërfaqe prej të paktën 1.000 m2 nëse në tregun 
e gjelbër kryhet vetëm shitja e produkteve bujqësore, 
respektivisht të paktën 1.500 m2 nëse tregu i gjelbër ka një 
pjesë të veçantënnë të cilën kryhet shitja e mallrave të tjera; 
-të jenë të rrethuara; 
-të kenë hyrje dhe dalje të shënuara qartë, të ndriçuar gjatë 
orëve të natës; 
-të kenë tezga të standartizuara, ku secila përmban numrin e 
vet dhe shenjën e firmës së tregtarit të vendosur në vend të 
qartë; 
-çdo tezgë në të cilën shitësi nuk është një prodhues 
bujqësor, duhet të përdorë arkë fiskale; 
-distanca midis rreshtave të tezgave duhet të jetë së paku 2 
metra për lëvizje të pandërprerë të konsumatorëve; 
-të kenë së paku një nyjë sanitare për çdo 500 m2 sipërfaqe 
të shfrytëzueshme për meshkuj dhe femra me një 
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parahapsirë me lavaman me ujë të nxehtë dhe të ftohtë për 
nevojat e shitësve dhe konsumatorëve; 
-të ketë hapësirë për ruajtjen e peshave dhe pajisjeve të tjera 
që u jepen shitësve; 
-lartësia e hapsirës së mbyllur të shitjes duhet të jetë së paku 
4 metra dhe e pajisur me ventilim artificial; 
-të ketë nga një çesme në hapsirë të hapur në çdo 500 m2 të 
hapësirës së shitjes; 
-të ketë të paktën një të tretën e sipërfaqes së dobishme të 
mbuluar; 
-të ketë hapësirë të veçantë dhe pajisje për grumbullimin e 
mbeturinave dhe 
-të ketë hapësira të veçanta administrative për punëtorët me 
nyje sanitare për meshkuj dhe femra me një parahapsirë me 
lavaman me ujë të nxehtë dhe të ftohtë. 
Sipërfaqja e shitjes në të cilën kryhet shitja e qumështit, 
produkteve të qumështit dhe peshkut duhet të jetë e mbyllur 
me tezga për shitjen e këtyre produkteve, si dhe pavarësisht 
nga ventilimi natyror, duhet të sigurohet edhe ventilimi 
artificial (ventilatorë) dhe të ketë të paktën një kyçje për 
ujësjellës për të mirëmbajtur higjienën e shitësve. 

 

4.1.3.Pjesë të organizuara të tregjeve të gjelbra në të cilat 
kryhet shitja e produkteve tjera 

Përveç kushteve të parashikuara për tregjet e gjelbra në të 
cilat kryhet shitja e produkteve bujqësore me pakicë (si më 
sipër), pjesët e organizuara të tregjeve të gjelbra ku kryhet 
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shitja e mallrave të tjera, duhet të plotësojnë edhe kushtet e 
mëposhtme: 
-të kenë të paktën 500 m2 sipërfaqe; 
-të kenë shitore të posaçme– bokse me sipërfaqe prej 4 m2 
për secilin tregtar veçmas ku është vendosur firma e tregtarit 
në mënyrë të qartë dhe të lexueshme, si dhe të përdorin arka 
fiskale; 
-pikat e shitjes – bokset duhet të jenë të renditura dhe të 
grupuara sipas llojit të mallrave; 
-distanca në mes të rreshtave të pikave të shitjes – bokseve 
duhet të jetë të paktën 2 metra për lëvizjen e lirë të 
konsumatorëve dhe çdo pikë shitjeje – boks duhet të jetë i 
pajisur me rafte. 
 

4.1.4.Tregje të organizuara në mënyrë të veçantë 

4.1.4.1. Tregjet për shitjen e automjeteve të vjetra, pjesë të 
vjetra për automjete 

Tregjet për shitjen e automjeteve të vjetra, pjesëve të vjetra 
të automjeteve, përveç kushteve të parashikruara në 
Rregulloren për kërkesat minimale teknike për hapësira 
afariste dhe hapësira ku kryhet tregtia, duhet të plotësojnë 
kushtet e mëposhtme: 
-të kenë një sipërfaqe prej të paktën 5.000 m2; 
-hapësira të jetë e rrethuar; 
-hapësira para hyrjes dhe daljes së tregut për automjetet e 
vjetra duhet të ketë ndriçim të përshtatshëm dhe të jetë e 
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përshtatshme për lëvizjen e qetë dhe të lirë të shitësve dhe 
konsumatorëve; 
-në tregun e automjeteve të vjetra, hapësira për shitje duhet 
të jetë e shenjëzuar veçmas për automjetet motorike me 
peshë të lehtë, dhe për automjetet me peshë të rëndë, si dhe 
të kenë hapësirë të veçantë për shitjen e pjesëve të vjetra të 
automjeteve, e rregulluar me një numër të përshtatshëm të 
tezgave të shitjes; 
-çdo shitës duhet të përdorë arkë fiskale; 
-në çdo tezgë duhet të kenë të vendosur në mënyrë të qartë 
dhe të lexueshme, firmën e tregtarit; 
-tregu duhet të ketë një hapësirë të veçantë për kryerjen e 
punëve administrative-profesionale, për kryerjen e 
shërbimeve të klientëve; 
-të kenë nga një çesme të jashtme në çdo 2000 m2 të zonës 
së shfrytëzueshme dhe 
-të kenë të paktën nga një nyje sanitare për meshkuj dhe 
femra në çdo zonë të shfrytëzueshme prej 2.000 m2 për 
nevojat e shitësve dhe konsumatorëve. 

 

4.1.4.2. Tregje ku kryhet tregtia me pakicë për shitjen e 
bagëtive, shpendëve dhe ushqimit për bagëti 

Tregjet ku kryhet shitja me pakicë e bagëtisë, shpendëve dhe 
ushqimit për bagëti duhet të jenë jashtë vendbanimeve, të 
jenë të rrethuara, të kenë një sipërfaqe prej së paku 1.000 
m2, të kenë një hyrje dhe dalje të veçantë dhe në çdo 500 m2 
të kenë nga një çesme të jashtme.  
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Hapësira para hyrjes dhe daljes duhet të ketë ndriçim 
adekuat dhe të jetë e përshtatshme për lëvizjen e qetë dhe 
të lirë të kafshëve, automjeteve për transport, shitësve dhe 
konsumatorëve. Gjithashtu, hapësira e tregut duhet të 
ndahet veçmas për bagëtitë e imta, veçmas për bagëtitë e 
mëdha, si dhe për bagëtitë e mëdha të ketë një hapësirë të 
veçantë për lidhjen e bagëtisë.  
Tregu i bagëtive duhet të ketë pajisje për matjen e bagëtisë, 
ujit të pijshëm për bagëtinë dhe një zonë të veçantë 
grumbullimi për mbledhjen e mbeturinave. 
 

4.1.4.Kiosqe 

Kiosqet paraqesin një hapësirë në të cilën shitja e mallrave 
me pakicë kryhet nëpërmjet sportelit, duke mos hyrë blerësi 
në hapsirën e shitjes. 
Lartësia e kioskut nuk mund të jetë më pak se 2,20 metra, 
kurse hapësira e lirë në kiosk për lëvizjen e shitësit nuk duhet 
të jetë më e vogël se 2 m2, me kusht që kushtet në kiosk të 
jenë në përputhje me kushtet mikroklimatike. Kiosku duhet 
të ketë një strehë që nuk i kalon 1,2 metra. 
Duhet të jetë i pajisur me rafte, tavolina për shitje, gondola, 
vegla, mjete matëse dhe pajisje ftohëse. Këto pajisje duhet të 
përshtaten sipas llojit të mallrave dhe mënyrës së shitjes së 
tyre, si dhe të jenë të prodhuara nga materiale që janë të 
lehta për t'u pastruar dhe ruajtur. Gondolat mund të 
vendosen më së shumti në të dyja anët. 
Nëse në kiosk shitet bukë, parori të bardha, mish, qumësht 
dhe mallra në formë grimcash që nuk janë në paketim 
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origjinal, kiosku duhet të jetë i pajisur me ujë të nxehtë dhe 
të ftohtë. 
Kiosku duhet të posedon një hapësirë shtesë për nevojat 
sanitare dhe higjienike të punëtorëve, në një distancë prej 
më së shumti 100 metrash.  
 

5.Evidenca për blerjen dhe shitjen e mallrave 

Tregtari është i detyruar të mbajë evidencë për blerjen dhe 
shitjen e mallrave në përputhje me ligjet dhe dispozitat tjera. 
Evidenca duhet të vendoset në një hapësirë të përshtatshme 
të biznesit ku kryhet tregtia dhe të jetë në dispozicion në çdo 
kohë për organet kompetente të inspektimit. 

 

5.1.Mënyra e mbajtjes së evidencës 

Evidenca për blerjen dhe shitjen e mallrave në tregtinë me 
pakicë bëhet sipas formularit (ET) dhe formularit (PLT). 
Formularët plotësohen me dorë ose kompjuter. 
Që evidenca të jetë e disponueshme për autoritet 
kompetente, tregtari duhet të verifikojë formularët me 
nënshkrimin e personit të autorizuar dhe me vulë dhe ato 
duhet të numerizohen në mënyrë kronologjike. Nëse 
përdoren shkurtesa, kode, shenja ose simbole, kuptimi i tyre 
duhet të përshkruhet qartë. 
Formularët duhet të ruhen nga tregtari në objektin ku kryhet 
veprimtaria tregtare dhe duhet të plotësohen në gjuhën 
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maqedonase, me shifra arabe dhe vlera të shprehura në 
denarë. 
Evidenca azhurohet në bazë të parimeve të rregullsisë dhe 
saktësisë, bazuar në fatura, fletë-pagesa, raporte për 
ndryshimin e çmimeve, të dhënat për dëmtime dhe raporti 
ditor financiar. 
Blerja dhe shitja e mallrave dhe shërbimeve të kryera dhe 
ndryshimet e tjera që lidhen me prokurimin, shitja dhe 
kryerja e shërbimeve të tregtisë regjistrohen brenda tetë 
ditëve nga dita e ndryshimit që ndodh. 
 

6. Orari i punës 

Orari i punës së shitoreve, hapësirave afariste dhe pompave 
të benzinës përcaktohet nga tregtari varësisht nga numri i të 
punësuarve. 
Kohëzgjatja dhe orari i punës që është përcaktuar nga 
tregtari në mënyrë të pavarur duhet të harmonizohet me të 
drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e punëtorëve bazuar në 
marrëdhëniet e punës të përcaktuara me ligjin i cili rregullon 
marrëdhëniet e punës, veçanërisht lidhur me alokimin e 
orarit të punës dhe punës jashtë orarit, punën gjatë natës, 
pushimet vjetore dhe mungesat e tjera nga puna, si dhe në 
përputhje me kufizimet e përcaktuara nga dispozitat në 
fushën e mbrojtjes nga zhurma. 
Tregtari është i detyruar që të vendosë orarin e punës dhe 
numrin e telefonit të Inspektoratit Shtetëror të Tregut të 
zonës së tij në një vend të dukshëm në hyrje të shitoreve dhe 
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hapësirave afariste dhe t'i përmbahet orarit të përcaktuar të 
punës. 
Shitoret që gjenden në ndërtesa kolektive banimi dhe 
ndërtesa biznesi-banimi nuk mund të fillojnë me punë para 
orës 06:00 dhe duhet të përfundojnë punën deri në orën 
24:00. 
Tregtari është i detyruar që orën e fillimit dhe orën e 
mbarimit të orarit të punës, kohën e pushimit dhe orarin e 
punës ta paraqet në Regjistrin Qendror që mban evidencën e 
orarit të punës. 
Kur për shkak të arsyeve objektive të cilat kërkojnë mbylljen 
e shitoreve dhe hapësirave afariste ose ndryshimin e orarit të 
punës, e tek të cilat tregtari nuk mund të ndikojë, tregtari 
mund të ndalojë punën, respektivisht të ndryshojë orarin e 
punës, pa njoftuar për këtë Regjistrin Qendror. Për arsyet 
tregtari është i detyruar të informojë autoritetin kompetent 
të komunës, respektivisht Qytetin e Shkupit dhe 
Inspektoratin Shtetëror të Punës, Drejtorinë e të Hyrave 
Publike, Inspektoratin Shtetëror të Tregut dhe Inspektoratin 
Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor brenda pesë ditëve nga 
data e ndërprerjes sëpunës. 
 

7. Detyrimet e tregtarit gjatë shitjes me pakicë 

7.1.Informimi dhe mbrojtja e konsumatorëve 

Tregtari është i detyruar:   
-para lidhjes së një kontrate për shitje, me ndërgjegje dhe 
sinqeritet, t'i jep konsumatorit informacione të sakta dhe të 
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dobishme në lidhje me cilësinë, karakteristikat e produktit 
ose shërbimit dhe në lidhje me kushtet e shitjes, si dhe çdo 
informacion tjetër të kërkuar nga konsumatori që përmbahet 
në deklaratën e produktit dhe 
-të informojë konsumatorin për ndikimin e disa produkteve 
të caktuara në mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, në 
përputhje me dispozitat dhe standardet, si dhe për masat për 
mbrojtje, sipas udhëzimeve të dhëna me produktin, të 
theksuara në paketimin e produktit ose në një mënyrë tjetër 
të përshtatshme. 
Tregtari duhet t’i theksojë qartë kushtet e shitjes në një vend 
të dukshëm në hapësirën e shitjes. 
Tregtari duhet t’i theksojë qartë kushtet e veçanta të shitjes 
për produkte të caktuara në një vend të dukshëm dhe në 
pikat e shitjes së këtyre produkteve. 
Ndalohet që tregtari të jep informacion personale për 
konsumatorin, palëve të treta, si dhe për personat juridikë 
ose fizikë që veprojnë brenda të njëjtit grup të tregtarëve, pa 
pëlqimin paraprak me shkrim nga konsumatori. 
Tregtari duhet, në mënyrë të qartë, të dukshme, të 
lexueshme dhe të kuptueshme të theksojë çmimin e shitjes 
së produkteve, respektivisht vendin e shitjes ku janë 
ekspozuar produktet, produktet në gjendje refuse dhe 
pjesëve rezervë që ai shet. 
Çmimi i produktit duhet të shënohet në denarë, përveç nëse 
është rregulluar ndryshe nga një ligj tjetër. 
Tregtari duhet t'i përmbahet çmimeve të paraqitura të shitjes 
dhe kushteve të shitjes. 
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Tregtari është i detyruar ta shesë produktin në paketim të 
përshtatshëm. Paketimi nuk duhet të jetë i dëmshëm për 
shëndetin e njeriut, duhet të përshtatet me formën dhe 
sasinë e produktit dhe nuk duhet të ngatërrojë konsumatorin 
në aspektin e sasisë dhe madhësisë së produktit. 
Në rast se produkti është i mbështjellur me letër të veçantë 
dhe dekorime shtesë, çmimi i këtyre produkteve dhe 
shërbimi i ambalazhimit duhet të shfaqet në mënyrë të qartë 
dhe të dukshme. 
Produktet në gjendje refuse janë ato që nuk janë paketuar 
paraprakisht dhe të cilat gjatë blerjes maten në praninë e 
konsumatorit. Gjatë shitjes, këto produkte duhet të 
paketohen në ambalazhën e duhur. Deklarata duhet të 
shfaqet qartë, të jetë e dukshme dhe e lexueshme në 
ambalazhin në të cilin produkti është vendosur për shitje, ose 
në pikën e shitjes. 

 

7.2.Regjistrimi i pagesave në para të gatshme 

Tatimpaguesit që kryejnë tregti të mallrave (tregti me pakicë) 
për të cilën pagesa nuk kryhet nëpërmjet bankave, por 
pagesa kryhet në para, janë të detyruara të vendosin dhe të 
përdorin një sistem fiskal të aprovuar të pajisjeve për 
regjistrimin e pagesave në para të gatshme dhe detyrimisht 
të lëshojnë llogari për qarkullimin e kryer. 
Për tatimpaguesit, respektivisht personat juridikë dhe 
personat fizikë të regjistruar për kryerjen e tregitsë së 
mallrave (tregti me pakicë) në tregjet e gjelbra, sigurimi i një 
sistemi fiskal të aprovuar për pajisjet për regjistrimin e 
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pagesave në para të gatshme kryhet nga tregtari i cili 
organizon një treg të gjelbër ku kryhet tregtia me pakicë. 
Sistemi i pajisjeve fiskale përbëhet nga: aparati fiskal dhe një 
sistem i integruar automatiki menaxhimit. 
Tatimpaguesi është i obliguar që përmes rrjetit të 
operatorëve mobil të sigurojnë komunikim të vazhdueshëm 
me serverin e Dejtorisë të të Hyrave Publike. 
Llogaria fiskale, në kuptim të këtij ligji, është një dokument 
që konfirmon pagesën e çmimit të mallrave e lëshuar nga 
aparatura fiskale. Llogaria fiskale duhet t'i lëshohet blerësit të 
mallrave në kohën e dorëzimit dhe pagesës së mallit. 
Tatimpaguesi që kryen një tregti me pakicë për të cilën bëhet 
pagesa në para të gatshme është i detyruar në një vend të 
dukshëm, të vendos një njoftim duke e informuar blerësin e 
mallit për detyrimin e tij për të kërkuar një llogari fiskale. 
Tatimpaguesi-tregtari është i detyruar të vendos dhe të 
përdorë një sistem fiskal të pajisjeve për çdo vend pune nga i 
cili kryhet tregtia e mallrave të cilat paguhen me para në 
dorë. 
Në objekte në të cilat janë kyçur në përdorim një ose më 
shumë aparate fiskale, të dhënat nga kyçja e secilës pajisje 
regjistrohen në librin e raporteve ditore financiare. 
Tatimpaguesi është i detyruar të mbajë një libër për raportet 
ditore financiare. 
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7.2.1. Ndalimi i shitjes së mallrave (shitjes me pakicë) për 
shkak të lëshimeve në regjistrimin e qarkullimit 

Për qëllim të regjistrimit të drejtë të qarkullimit, tatimpaguesi 
është i detyruar të mbajë dhe të ruajë sistemin fiskal të 
pajisjeve në një gjendje të rregullt. 
Ligji nuk lejon qarkullimin e mallrave që nuk kryhet 
nëpërmjet një sistemi fiskal të pajisjeve, i instaluar dhe 
imontuar, përveç në raste kur kërkohet riparimi i aparatit 
fiskal, respektivisht terminalit të jashtëm GPRS, dhe 
tatimpaguesi nuk është i detyruar të posedojë një sistem 
rezervë të pajisjeve fiskale. Në këto raste, tatimpaguesi është 
i detyruar të lëshojë një paragon bllok për qarkullimin e kryer 
të mallrave dhe të mbajë një libër urgjent kontabël të 
vërtetuara nga Drejtoria e të Hyrave Publike në bazë të një 
kërkese të paraqitur më parë. 
Nuk lejohet shitja e derivateve të naftës nëse nuk është 
instaluar një sistem elektronik i miratuar me memorie fiskale 
për qarkullimin e kryer nga shitja me pakicë e produkteve të 
naftës. Po ashtu, nuk lejohet shitja e derivateve të naftës 
nëse është prishur sistemi elektronik me memorien fiskale 
për qarkullimin e kryer të shitjes me pakicë të produkteve të 
naftës. Lëshimi i paragon bllokut nuk është i lejuar për 
tatimpaguesit të cilët shesin naftë dhe produkte të naftës me 
pakicë. 
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8. Kufizimet dhe masat kufizuese në kryerjen e tregtisë 

Qeveria mund të kufizojë përkohësisht kryerjen e tregtisë në 
rast të:   
-fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, kur kanë 
ndodhur ose mund të ndodhin shqetësime serioze në tregti, 
në furnizimin e popullsisë ose çrregullime në fusha tjera që 
rrezikojnë jetën dhe shëndetin e qytetarëve; 
-shqetësimeve serioze në tregun e brendshëm për shkak të 
mungesës së mallrave të nevojshme për prodhim, përpunim 
dhe për jetën dhe shëndetin e qytetarëve;   
-prishjes së tregut të brendshëm për shkak të abuzimit në 
shitjen e produkteve dhe mallrave të caktuara;   
-gjendjes së luftës ose kërcënimit të menjëhershëm për 
pavarësinë dhe integritetin e shtetit dhe 
-nevojës për sigurimin e produkteve, lëndëve të para dhe 
materialeve riprodhuese që kanë rëndësi të veçantë 
strategjike për mbrojtjen e shtetit. 
 
Qeveria mund t'i caktojë këto kufizime në kryerjen e tregtisë 
vetëm nëse çrregullimi nuk mund të hiqet me masa të tjera 
ose nëse nevojat nuk mund të përmbushen nga rezervat e 
mallrave, me importe ose me masa të tjera të politikës 
tregtare, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga 
marrëveshjet ndërkombëtare dhe marrëveshjet e ratifikuara. 
Kufizimet nuk zbatohen për shtetet anëtare të Bashkimit 
Europian. 
Në rastet kur Qeveria kufizon kryerjen e tregtisë, ajo mund të 
caktojë masat e mëposhtme:  
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-kufizimi i tregtisë në mallra të caktuara ose kushte të 
veçanta për tregti me mallra të caktuara;   
-përcaktimin e çmimeve më të larta për produkte dhe 
shërbime të caktuara në prodhimtari dhe qarkullim;  
-kufizimi i eksportit ose importit të mallrave të caktuara ose 
përcaktimi i kushteve të veçanta për importin ose eksportin e 
mallrave të caktuara;   
-kufizimi i numrit të mjeteve të përdorura motorike që 
personat fizikë – qytetarët për nevojat e tyre personale mund 
t’i importojnë dhe kufizimi i afatit kohor për import;  
-ndalimi i tregtarëve të kryejnë tregti me mallra të caktuara;  
-detyrimi i tregtarëve për të blerë dhe shitur lloje dhe sasi të 
caktuara të mallrave individuale tek konsumatorët sipas një 
rradhitje specifike;   
-detyrimi për tregtarë të caktuar të ruajnë një sasi të caktuar 
dhe lloj të mallrave dhe  
-ndalimi i përdorimit të mallrave të caktuara në prodhimin e 
mallrave të tjera. 
Këto masa kufizimi nuk zbatohen për shtetet anëtare të 
Bashkimit Europian. 
 

9. Mbikëqyrja e zbatimit të detyrimeve në tregtinë me 
pakicë dhe procedura mbi bazën e parregullsive të 
konstatuara 

Ministria e Ekonomisë mbikëqyr zbatimin e Ligjit për tregti 
dhe të dispozitave të miratuara në bazë të tij. 
Mbikëqyrja inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të Ligjit 
për tregti kryhet nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, 
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Inspektorati Shtetëror i Punës dhe autoritetet e tjera 
inspektuese dhe doganore në pajtim me autorizimet e 
përcaktuara me këtë ligj dhe me ligjet e veçanta. 
Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori 
shtetëror i tregut konstaton që tregtari ka kryer parregullsi, 
respektivisht: nuk  ka shpallur kohën dhe vendin, si dhe nuk 
përmbahet me kushtet për shitje me ankand publik, nuk ka 
deklaruar orën, kohën për pushim dhe orarin e punës në 
Regjistrin Qendror të paktën 15 ditë para fillimit të punës, 
respektivisht para ndryshimit të orës, kohës për pauzë dhe 
orarit të punës të shitoreve dhe hapësirave afariste, 
inspektori shtetëror i tregut ka për detyrë të hartojë një 
procesverbal në të cilin do të verifikojë parregullsitë e kryera 
duke urdhëruar heqjen e parregullsisë brenda tetë ditëve dhe 
njëkohësisht dërgimin e ftesës për zbatimin e edukimit ndaj 
personit ose subjektit tek i cili është konstatuar parregullsia. 
Edukimi organizohet dhe zbatohet nga Inspektorati Shtetëror 
i Tregut, respektivisht nga organi që ka realizuar mbikëqyrjen 
inspektuese brenda një periudhe jo më të gjatë se tetë ditë 
nga dita e mbikëqyrjes inspektuese. 
Edukimi i referohet vetëm shkeljeve të kryera për herë të 
parë. 
Nëse personi ose subjekti që i nënshtrohet edukimit nuk 
shfaqet në edukim në terminin e caktuar, do të konsiderohet 
se edukimi është zbatuar. Nëse personi ose subjekti që i 
nënshtrohet edukimit shfaqet në edukimin e planifikuar dhe 
e kryen atë, do të konsiderohet se ai është edukuar në lidhje 
me parregullsitë e përcaktuara. 
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Nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë mbikëqyrjes 
kontrolluese përcakton që janë hequr parregullsitë e 
konstatuara, ai miraton një konkluzion me të cilin ndalon 
procedurën e mbikëqyrjes inspektuese. Nëse inspektori 
shtetëror i tregut gjatë zbatimit të mbikëqyrjes së kontrollit 
përcakton që parregullsitë e konstatuara nuk janë hequr, 
atëherë ai paraqet një kërkesë për fillimin e procedurës 
kundërvajtëse pranë Komisionit për Kundërvajtje. 
Inspektorati Shtetëror i Tregut, respektivisht organi që ka 
kryer mbikqyrjen inspektuese, dhe i cili ka organizuar dhe 
zhvilluar edukimin, mban evidencë për edukimin e kryer. 
Nëse inspektori shtetëror i tregut, gjatë mbikëqyrjes 
inspektuese konstaton se tregtari kryen veprimtari tregtare 
duke mos qenë i regjistruar në regjistrin përkatës, ose 
konstaton që tregtari kryen transport të mallrave me qëllim 
të shitjes së mëtejshme, pa një dokumentacion mbështetës, 
miraton një vendim për ndalimin e përkohshëm të kryerjes së 
veprimtarisë në kohëzgjatje prej 30 ditësh. Kundër këtij 
vendimi mund të bëhet ankesë brenda tetë ditëve në 
Komisionin Shtetëror për vendimmarrje në procedurën 
administrative dhe procedurën për marrëdhënie të punës të 
shkallës së dytë. Megjithatë, ankesa e deklaruar kundër 
vendimit nuk e shtyn zbatimin e tij. 
Nëse inspektori shtetëror i tregut gjatë kryerjes së 
mbikqyrjes inspektuese konstaton që tregtari kryen tregti me 
pakicë me derivatin e naftës – naftë ekstra e lehtë për 
amvisëri, në kundërshtim me ligjin, inspektori i tregut 
shtetëror do të nxjerrë një vendim për ndalim të përkohshëm 
për kryerjen e veprimtarisë në kohëzgjatje prej 30 ditësh. 
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Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimim në afat prej 
tetë ditësh pranë Komisionit Shtetëror për vendimmarrje në 
procedurën administrative dhe procedurën për marrëdhënie 
pune të shkallës së dytë. 
Nëse inspektori shtetëror i punës gjatë mbikëqyrjes 
inspektuese konstaton që tregtari ka vepruar në kundërshtim 
me detyrimin ligjor në lidhje me orarin e punës, me anë të 
një aktvendimi ai do të përcaktojë afatin brenda të cilit 
tregtari është i detyruar të rregullojë orarin e punës. Nëse 
nuk arrin të heqë parregullsitë e identifikuara brenda afatit të 
caktuar, ai do të miratojë një aktvendim për ndalimin e 
përkohshëm të kryerjes së veprimtarisë për një periudhë prej 
30 ditësh për tregtarin person juridik dhe 15 ditë për 
tregtarin person fizik. Kundër këtij vendimi mund të bëhet 
ankesë në një afat prej tetë ditësh pranë Komisionit 
Shtetëror për vendimmarrje në procedurën administrative 
dhe procedurën për marrëdhënie pune të shkallës së dytë. 
Ankesat në këto raste nuk ndalojnë zbatimin. 
Nëse Inspektori Shtetëror i Tregut gjatë mbikëqyrjes 
inspektuese përcakton që tregtari nuk mban evidencë për 
blerjen dhe shitjen e mallrave në përputhje me ligjin ose 
dispozitat tjera, personi fizik kryen veprimtari tregtare dhe 
ofron shërbime në tregti duke mos qenë i regjistruar në 
regjistrin përkatës, përkohësisht do t’i sekuestron gjësendet– 
mallrat me të cilat kryhet tregtia. Inspektori i shtetëror i 
tregut lëshon një vërtetim për sekuestrimin e kryer. 
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10. Sanksionet kundërvajtëse dhe përgjegjësia për 
kundërvajtje 

Një gjobë në vlerë prej 700 euro në kundërvlerë në denarë 
do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, 
respektivisht tregtarit individual nëse: 
-nuk ka njoftuar vendin dhe kohën e shitjes përmes ankandit 
publik dhe nuk ka respektuar kushtet për shitjen përmes 
ankandit publik, 
-nuk e ka raportuar përmbushjen e kërkesave minimale 
teknike si dhe kushtet tjera të përcaktuara me ligj, fillimin e 
punës në objektin afarist dhe të shitjes deri te Inspektorati 
Shtetëror i Tregut dhe organit kompetent i komunës, 
respektivisht Qytetit të Shkupit së paku 15 ditë para fillimit të 
punës në objektin afarist ose të shitjes, 
-ka filluar të punojë në një ndërtesë kolektive banimi dhe një 
ndërtesë afariste dhe banimi para orës 6:00 dhe nuk ka 
përfunduar para orës 24:00, 
-nuk ka raportuar orën, kohën e pushimit dhe orarin e punës 
në Regjistrin Qendror të paktën 15 ditë para fillimit të punës, 
respektivisht para ndryshimit të orës, kohës për pushim dhe 
orarit të punës, 
-evidenca nuk ndodhet në hapësirat e përshtatshme afariste 
ku kryhet dhe në çdo kohë nuk është në dispozicion të 
organeve kompetente të inspektimit. 
Gjobë në vlerë prej 1.000 euro në kundërvlerë në denarë do 
t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik ose tregtarit 
individual nëse: 
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-kryen tregti me pakicë para shitoreve, respektivisht para 
hapësirave afariste për të cilat nuk ka miratim nga komuna, 
respektivisht nga Qyteti i Shkupit, 
-nuk përcakton dhe nuk vë në dukje rendin e tregut dhe nuk i 
përmbahet rendit të tregut dhe orarit të punës. 
Për këto shkelje të personit juridik, respektivisht tregtarit 
individual, Inspektori shtetëror i tregut do të lëshojë 
urdhërpagesë për kundërvajtje, kurse personit përgjegjës në 
personin juridik, respektivisht personit përgjegjës në 
tregtarin individual, do t’i lëshojë një urdhërpagesë për 
kundërvajtje në shumë prej 30% të gjobës që do t’i caktohet 
personit juridik, respektivisht tregtarit individual. 
Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës për 
kundërvajtje, kryerësi i kundërvajtjes është i detyruar të 
paguajë gjobën e shqiptuar brenda tetë ditëve nga marrja e 
urdhërpagesës për kundërvajtje në llogarinë e shënuar në 
urdhërpagesë. Nëse e paguan gjobën brenda një periudhe 
prej tetë ditësh nga marrja e urdhërpagesës për kundërvajtje, 
ai do të paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar për të cilën të 
drejtë ai këshillohet në udhëzimin ligjor. 
Në procedurën që do të përfundojë me pagesën e një 
urdhërpagese për kundërvajtje, shpenzimet e procedurës 
nuk paguhen. 
Nëse kryerësi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën brenda 
afatit prej tetë ditësh nga marrja e urdhërpagesës për 
kundërvajtje, Inspektori shtetëror i tregut paraqet një 
kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse pranë 
Komisionit për Kundërvajtje. 

29



Gjobë në shumë prej 4.000 euro në kundërvlerë në denarë 
do të shqiptohet për kundërvajtje tek personi juridik ose 
tregtari individual nëse: 
-nuk mban evidencë për blerjen dhe shitjen e mallrave në 
pajtim me ligjin ose dispozitat e tjera, 
-ushtron veprimtarinë tregtare pa përmbushur kushtet e 
përcaktuara minimale teknike, si dhe kushtet e tjera të 
përcaktuara me ligj, varësisht nga lloji dhe mënyra e kryerjes 
së tregtisë, 
-kryen tregti me mallra në kiosqe, automatë dhe shitje nga 
shitësit e rrugëve në vende që nuk janë të përcaktuara nga 
Këshilli i komunës ose Qyteti i Shkupit. 
Për këto veprime, një urdhërpagesë për kundërvajtje do t'i 
lëshohet personit përgjegjës në personin juridik, respektivisht 
personit përgjegjës në tregtarin individual, në shumën prej 
30% të gjobës që do të caktohet për personin juridik, 
respektiivisht për tregtarin individual. Gjithashtu, do të 
vendoset  masë e veçantë kundërvajtëse: sekuestrim i 
gjësendeve–mallrat me të cilat është kryer kundërvajtja. 
Gjobë në shumë prej 8,000 euro në kundërvlerë në denarë 
do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, 
respektivisht tregtarit individual nëse:   
-në tregjet e gjelbra dhe pjesët e organizuara të veçanta të 
tregjeve të gjelbra, kryen tregti me pakicë në mallra të tjera 
që nuk janë përcaktuar nga Këshilli i komunës, respektivisht 
Qyteti i Shkupit, 
-në tregjet e organizuara në mënyrë të veçantë kryen tregti 
me mallra që nuk janë parashikuar në Ligjin për tregti, 
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-nuk i përmbahet masave të Qeverisë në rastet kur Qeveria 
ka kufizuar kryerjen e tregtisë, 
-kryen tregtinë me pakicë të derivateve të naftës – vaj ekstra 
i lehtë për amvisëri në pompat e benzinës në kundërshtim 
me ligjin, 
-vepron në kundërshtim me kërkesat ligjore për orët e punës 
së shitoreve, hapësirave afariste dhe pompave të benzinës. 
Për këto veprime urdhërpagesë për kundërvajtje i lëshohet 
personit përgjegjës në personin juridik, respektivisht personit 
përgjegjës në tregtarin individual, në shumën prej 30% të 
gjobës që do të caktohet për personin juridik, respektivisht 
tregtarin individual. 
Për mospërmbushjen e masave të Qeverisë, tregtia e 
mallrave të cilat nuk janë parashikuar me ligj në tregjet e 
organizuara në mënyrë të veçantë dhe kryerja e tregtisë me 
pakicë me mallra të tjera që nuk janë përcaktuar nga Këshilli 
komunal ose Qyteti i Shkupit në tregjet e gjelbra dhe pjesë të 
tregjeve të gjelbra, gjithashtu do të shqiptohet masë e 
veçantë për kundërvajtje sekuestrimi i mallrave - gjësendeve 
me të cilat është kryer kundërvajtja. 
Gjobë në vlerë prej 200 deri 400 euro në kundërvlerë në 
denarë do t'i shqiptohet personit fizik për kundërvajtje i cili 
ka kryer tregti me pakicë në mallra të tjera që nuk janë 
përcaktuar nga këshilli i komunës ose Qyteti i Shkupit në 
tregjet e gjelbra dhe pjesë të tregjeve të gjelbra dhe kryen 
tregti në tregjet e mallrave të organizuara në mënyrë të 
veçantë që nuk janë parashikuar nga Ligji për tregti. 
Për kryerjen e tregtisë me pakicë të mallrave të tjera që nuk 
janë të përcaktuara nga Këshilli komunal ose Qyteti i Shkupit 
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në tregjet e gjelbra dhe pjesë të tregjeve të gjelbra, kryerja e 
tregtisë me pakicë të derivateve të naftës – vaji ekstra i lehtë 
për amvisëri në pompat e benzinës në kundërshtim me ligjin 
dhe veprimi në kundërshtim me detyrimet ligjore për kohën 
e punës në shitore, hapësira afariste dhe pompat e bezinës, 
personi juridik ose tregtari individual mund të dënohet me  
sanksionin kundërvajtës ndalim për kryerjen e aktiviteteve të 
caktuara që lidhen me kundërvajtjen e kryer duke filluar nga 
tre muaj deri në gjashtë muaj. 
Procedura për kundërvajtjet e parashikuara në ligjin për 
tregti nuk mund të fillojë ose të zhvillohet nëse kalojnë dy 
vjet nga dita e kryerjes së kundërvajtjes. 
Vlerësimi i shumës së gjobave të personit juridik ose tregtarit 
individual kryhet në pajtim me Ligjin për kundërvajtje.1 

                                                           
1 Vërejtje: në vijim është duke u zhvilluar procedura për miratimin e 
Ligjit të ri për kundërvajtje. Pas hyrjes në fuqi dhe fillimit të zbatimit 
të Ligjit të ri për kundërvajtje dhe harmonizimit të sanksioneve për 
kundërvajtje, do të bëhet ndryshimi edhe i këtij doracaku. 
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