
 
 
 
 
 
 
 
 

"Службен весник на Република 
Македонија" излегува по потреба. 
Рок     за     рекламации     15    дена.  

Среда, 24 април 2002 
Скопје 

Број 26                 Год.  LVIII 

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

 
421. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ 

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Се прогласува Законот за изменување на Законот за 

исплата на платите во Република Македонија, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 април 2002 година. 
 
 Бр. 07-1710/1                   Претседател 

16 април 2002 година             на Република Македонија, 
      Скопје                             Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА  
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Законот за исплата на платите во Република Ма-
кедонија (�Службен весник на Република Македонија� 
бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/2001), во членот 1, во ставот 
2 процентот �70%� се заменува со процентот �51%�. 

 
Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
422. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија, издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСАТА 

ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ  
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за таксата за привремен престој, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 16 април 2002 година. 
 
 Бр. 07-1711/1                  Претседател 

16 април 2002 година             на Република Македонија, 
      Скопје                            Борис Трајковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ТАКСАТА ЗА ПРИВРЕМЕН ПРЕСТОЈ 
 

Член 1 
Во Законот за таксата за привремен престој (�Служ-

бен весник на Република Македонија� бр. 19/96) во 
членот 4 став 1 алинеја 4 зборот �и� се заменува со 
�точка и запирка�, а во алинеја 5 �точката� се заменува 
со �точка и запирка�, се додава зборот �и� и нова али-
неја 6, која гласи: 

�- учесниците на спортски игри и натпревари што 
ги организира синдикатот�. 

 
Член 2 

Членот 8 се менува и гласи: 
�Вршителите на угостителската и туристичката деј-

ност се должни, наплатената такса за привремен прес-
тој да ја уплатат до 15-от ден во тековниот месец за из-
минатиот месец и тоа: 

- 80% од наплатената такса за привремен престој на 
подрачјето на единицата на локалната самоуправа, вр-
шителите на угостителската и туристичката дејност ја 
уплатуваат на сметка на единиците на локалната само-
управа и 

- 20% од наплатената такса за привремен престој, 
вршителите на угостителската и туристичката дејност  
уплатуваат на сметката на Буџетот на Република Маке-
донија. 
Во градот Скопје, 80% од таксата за привремен 

престој наплатена на подрачјето на град Скопје, напла-
тувачот на таксата ја уплатува на сметка на град Скоп-
је, а 20% на сметка на Буџетот на Република Македо-
нија.� 

Член 3 
Во членот 9 ставовите 1 и 2 се бришат. 
Во ставот 3, кој станува став 1 зборовите: �ставови-

те на 1 и 2 од овој член� се заменуваат со зборовите: 
�член 8 на овој закон�. 
Во ставот 4 кој станува став 2, во петтиот и седмиот 

ред по зборот �самоуправа� се додаваат зборовите: �и 
градот Скопје�. 
Во ставот 5 кој станува став 3, зборот �стопанство� 

се заменува со зборот �економија�, а бројот �4� со бро-
јот �2�. 

 
Член 4 

Членот 10 се менува и гласи: 
�Надзорот над наплатата на таксата од членот 1 на 

овој закон на сметката во единиците на локалната са-
моуправа и градот Скопје ги вршат органите на едини-
ците на локалната самоуправа, односно градот Скопје, 
а надзорот на наплатата на таксата од членот 1 на овој 
закон на сметката на Буџетот на Република Македонија 
го врши Државниот пазарен инспекторат�. 

 
Член 5 

Во членот 11 ставот 1 зборовите: �четири до десет 
плати� се заменуваат со зборовите: �80.000 до 240.000 
денари�. 
Во ставот 2 зборовите: �една петтина до една ипол 

плата� се заменуваат со зборовите: �3.000 до 10.000 де-
нари�. 
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