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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"1. Утврдување на данокот"
Член 7
Во членот 69 ставот 2 се брише.
Член 8
Во членот 73 став 2 точка 2 на крајот на реченицата по зборот "имотот" се додаваат зборовите: "до 15
март,".
Член 9
Во членот 77 ставот 3 се менува и гласи:
"Исплатувачот на личните примања (платите) е
должен на органот за јавни приходи најдоцна до 8 во
месецот за претходниот месец, да му достави пресметка за износот на бруто пресметани плати кои исплатувачот ќе ги исплати и за вкупниот број на вработени
лица на кои им исплатува плата за месецот."
Член 10
Во членот 80 по зборовите: "член 34" се додаваат
зборовите: "и член 34-а".
Член 11
Во членот 134-а зборовите: "стопанска и професионална" се заменуваат со зборот "самостојна".
Член 12
Членот 77 од Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок од доход
("Службен весник на Република Македонија" бр.
8/2001), се брише.
Член 13
Се овластува Законодавно-правната комисија на
Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за персоналниот данок на доход.
Член 14
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".
997.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКА З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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Член 2
Членот 2 се менува и гласи:
"Работодавецот нето платите ги исплатува во согласност со колективен договор и овој закон, доколку
со друг закон поинаку не е утврдено."
Член 3
Членот 3 се менува и гласи:
"Работодавецот од член 2 на овој закон, нето платите за месец јули 2001 година и натаму ги исплатува
до висината на правото што го утврдил за последниот
месец за кој извршил исплата согласно со овој закон
во рамките на обезбедените средства и зголемено најмногу до 50% од остварената стапка на пораст на трошоците на живот во тековниот во однос на претходниот месец.
По исклучок од став 1 на овој член правото за исплата на нето платите за 2001 година за корисниците
на Буџетот на Република Македонија, буџетите на локалната самоуправа, буџетите на: Фондот за пензиско
и инвалидско осигурување на Македонија, Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, Фондот за
патишта, Фондот за води, Фондот за заштита и унапредување на животната средина и природата и Заводот за вработување на Република Македонија, не може да биде повисоко од правото утврдено за месец декември 2000 година."
Член 4
Членот 4 се брише.
Член 5
Членот 5 се менува и гласи:
"Просечната месечна нето плата по работник која
ја исплатува работодавецот не може да биде пониска
од 65% од просечната месечна нето плата по работник на одделот на кој му припаѓа работодавецот регистриран согласно со Националната класификација
на дејностите, објавена во тековниот месец.
Министерството за труд и социјална политика до
25 во тековниот месец ја утврдува просечната месечна
нето плата по работник од став 1 на овој член и истата
ја објавува во "Службен весник на Република Македонија"."
Член 6
Во членот 6 зборовите: "Новоформираното правно лице кое" се заменуваат со зборовите: "Работодавецот кој", а зборовите: "општиот акт" се заменуваат
со зборовите: "колективен договор".
Член 7
Членот 7 се брише.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република
Македонија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2001 година.

Член 8
Во членот 9 став 1 зборовите: "Правното лице" се
заменуваат со зборот "Работодавецот", а во ставот 2
зборовите: "стопанството на" се бришат.
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Член 9
Во членот 10 зборот "Стапките" се заменува со
зборот "Стапката", а зборовите: "членовите 3 и 4 ги"
се заменуваат со зборовите: "членот 3 став 1 ја".

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.
З АКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
З А ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
Член 1
Во Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија"
бр. 70/94, 62/95 и 33/97), во членот 1 зборовите: "правните
лица" се заменуваат со зборот "работодавците".

Член 10
Во членот 11, ставови 1 и 3 зборовите: "Заводот за
платен промет" се заменуваат со зборовите: "Министерството за финансии - Управа за јавни приходи".
Член 11
По членот 11-а се додава нов член 11-б, кој гласи:
"Член 11-б
Неисплатените плати за месец јуни 2001 година и
пред тоа ќе се исплатуваат согласно со одредбите од
членовите 3 и 4 од Законот за исплата на платите во
Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95 и 33/97) кои важеле
до денот влегувањето во сила на овој закон."
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Член 12
Членот 12 се менува и гласи:
"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе
се казни за прекршок работодавецот кој платите ќе ги
исплати спротивно на одредбите на овој закон.
За дејството од став 1 на овој член ќе се казни за
прекршок и одговорното лице кај работодавецот со
парична казна од 40.000 до 50.000 денари.
Покрај паричната казна за прекршок од став 2 на
овој член, ќе се изрече и мерка на безбедност-забрана
на вршење на професија, дејност или должност во траење од три месеци до една година."
Член 13
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува од 1 јули 2001 година.
998.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКА З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А
РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2001 година.
Бр. 07-2400/1
29 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.
З АКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
З А РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
Член 1
Во Законот за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93, 3/94, 14/95,
53/97, 59/97, 21/98, 25/2000, 34/2000 и 3/2001), во членот
71 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Работодавецот е должен да води евиденција за
пресметаната и исплатената плата, надоместоците и
на исплатените придонеси од плата, а на работникот
да му издава потврда за исплатената плата, односно
надоместоците и придонесите од плата."
Член 2
По членот 145 се додава нов член 145-а, кој гласи:
"Член 145-а
Лицето кое во својство на одговорно лице кај работодавецот кое при исплатата на плата нема да пресмета и исплати придонеси од плата, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од една до пет години."
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува од 1 јули 2001 година.
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999.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКA З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПУШТАЊЕ
ВО ОПТЕК НА МЕНИЧНИ БЛАНКЕТИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот за
издавање и пуштање во оптек на менични бланкети,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2001 година.
Бр. 07-2402/1
29 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.
З АКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ
И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА МЕНИЧНИ БЛАНКЕТИ
Член 1
Во Законот за издавање и пуштање во оптек на менични бланкети ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/92 и 48/94), членот 3 се менува и гласи:
"Продажбата и замената, односно повлекувањето
на меничните бланкети ги врши Министерството за
финансии кое за тоа склучува договор со Народната
анка на Република Македонија.
Министерството за финансии меничните бланкети
ги продава само на претпријатијата регистрирани за
продажба на таксени и даночни вредносници, на кои
за вршењето на тие работи им припаѓа провизија во
износ од 10% од номиналната вредност на купените
менични бланкети."
Член 2
Членот 6 се менува и гласи:
"Меничните бланкети што се оштетени, односно
неупотребливи се заменуваат со нови во Министерството за финансии".
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а
ќе се применува од 1 јануари 2002 година.
1000.
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат
УКА З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
Се прогласува Законот за изменување на Законот
за јавни набавки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 2001 година.
Бр. 2401/1
29 јуни 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

