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Член 13
Стручните и административните работи на Комисијата од членот 4 став 1 на овој закон ги врши Министерството за труд и социјална политика - Управата за
прашања на борците и воените инвалиди.
Член 14
Средствата за остварување и користење на правата
утврдени со овој закон се обезбедуваат од Буџетот на
Република Македонија.
Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
___________
Ligji
për të drejtat e personave të përndjekur dhe të
burgosur për ide të vetëqenisë së popullit maqedonas
dhe shtetëformuesi i tij edhe anëtarëve
të familjeve të tyre
Neni 1
Me këtë ligj caktohen të drejtat e personave të
përndjekur dhe të burgosur për idetë e vetëqenisë së
popullit maqedonas dhe shtetëformuesi i tij edhe anëtarëve
të familjave të tyre.
Neni 2
Të personit të përndjekur dhe të gjykosur për idetë e
vetëqenisë së popullit maqedonase dhe shtetformuesi i tij
(në tekstin e mëtejshëm: personat e përndjekur) në
kuptimin e këtij ligji, mendohet personi i cili në periudhën
e vitit 1945 deri në vitin 1991, ndaj bazës politike dhe
idelogjike, sipas ideave të paraqitura dhe aktivitete rreth
krijimit të shtetit maqedonase të pavarur, të bashkuar dhe
demokratike, ka qenë:
1) e integruar;
2) e shtrënguar në emigrimin e vendet të jashtme;
3) e diskriminuar në lidhjen e realizimit të të drejtës së
punimit;
4) e paraburguar me vendimin juridiko - fuqishëm
gjykësor më gjatë se 30 dita;
5) e gjykuar me gjoja burgim dhe
6) e shpallur për pasanikun ushtarak.
Neni 3
Të anëtarëve të familjave të personës së përndjekur në
kuptimin e këtij ligji mendohet shokun martesor dhe
famijet, të cilat jetojnë në shtëpin e përbashkët dhe të
ardhurat që i harxojnë së bashkë.
Neni 4
Cilësia e personës së përndjekur me vendimin e
realizon Komisionin për realizimin e cilesisë së personës
përndjekur dhe burgosur për idetë e vetëqenisë së popullit
maqedonase dhe shtetësisë së tij të Qeverisë së Republikës
së Maqedonisë, nga neni 111 të Ligjit të sigurimit
pensional dhe invalid. Kriteriumet e ngushte për realizimin
e cilesisë së personës përndjekur nga neni 2 i këtij ligj dhe
dokumentacionin e duhur për realizimin e të drejtave prej
këtij ligjit i përshkruan ministri e financave në pajtimin e
ministrit të punës dhe politikës sociale dhe ministrit të
punave të brendshme.
Neni 5
Person i përndjekur ka drejtë për:
1) sigurimin e materialit;
2) shpërblimin njëfishtë të parave;
3) shtesën e kujdësit dhe ndihmës nga ana e personat e
tjerë;
4) shpërblimin njëfuishtë të parave në rastin e vdekjës,
sëmurjës së qendrueshme, fajkeqësisë elementare e tj.;
5) mbrojtjen shëndetësore;
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Persona e përndjekura dhe e burgosura, ndaj së cilës ka
ardhur dëmtimin e trupit më së pakut për 20 % pas
lëndimit, përkatësisht 60 % pas sëmundjesë si pasojë e të
përndjekurve, përveç të të drejtave realizuara në paragrafin
1 i këtij nënë ka të drejtë:
1) shtesa e pensionit personal;
2) shtesa ortopedike;
3) shërime në banjë dhe me klimë;
4) shtesa për fëmijë;
5) rehabilitimi profesional dhe
6) transporti i autorizuar dhe pa të holla.
Neni 6
Anëtarët e familjës së personës përndjekur kanë të
drejtë:
1) sigurimi i materialit;
2) shtesa e pensionit familjare;
3) shtesa për kujdës dhe ndihmë nga ana e personës së tjerë;
4) mbrojtje shëndetësore;
5) Ndihma njëfishte të parave në rastin e vdekjes.
Neni 7
Persona e përndjekur ka të drejtë të sigurimit material
derisa:
1) nuk është shfrytëzues e penzionit pleqësor, invalid
ose familjar sipas parimëve të sigurimit pensional dhe
invalid ose
2) të ardhura mujore dhe tërësore të familjës nuk e
tejkalon vlerësinë e rogës mujësore mestare të paguara në
Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar.
Anëtarët e familjës së personës së përndjekur kanë të
drejtë të sigurimit të materialit derisa para vdekjes së
personës së përndjekur kanë qenë të mbajtur nga
shfrytëzuesi i sigurimit material nga paragrafi 1 i këtij neni.
Neni 8
Sigurimi i materialit të personave prej nenit 7,
paragfafit 1, alinesë të këtij ligji përcaktohet në lartësin e
80 % prej rogës mestare të realizuar në RM - së në muajin
vijues (vlera e plotë).
Sigurimi i materialit e personave prej nënit 7, paragrafit
1, alinesë 2 i këtij ligji përcaktohet në lartësin e 90 % prej
vlerës së plotë (vlera e zbrastë).
Neni 9
Persona e përndjekur ka të drejtë për shtesë njëfishtë të
parave me vlerë nga 50 % prej rogës mujore mestare të
paguar në Republikën e Maqedonisë në vitin e kaluar, për
cdo muaj që ka kaluar në burg e internat.
Mënyra e pagimit të shtesës nga paragrafi 1 i këtij neni
e përcakton Qeverinë e RM - së, por me propozimin e
ministrit të financave.
Neni 10
Personët e përndjekura dhe e anëtarët të familjes së tij,
të drejtat e përcaktuar me nenin 5 dhe 6 i këtij ligji, përveç
të të drejtave për sigurimin e materialit dhe shtesës
njëfishtë të parave, i realizon në mënyrë, procedurë dhe
madhësi, të përcaktuar me Ligjin e të drejtave të invalidëve
ushtarake, anëtarëve të familjave të tyre dhe anëtarëve të
familjave të dëshmorëve dhe Ligjin e sigurimit i matrialit
të pjestarëve të Luftës Çlirimtare Kombëtare.
Neni 11
Personi nga neni 2, pika 6 i këtij ligji, shfrytëzuesi i
pensionit, e të cilës së penzionit ua kanë zvogëluar, për
shkak se nuk ka pasur stazh punues, ka të drejtë të pranimit
të kohës së kaluar në papunësi, për shak se është i shpallur
si pasaniku ushtarak si kohë që e ka kaluar në punë.
Të drejtë nga paragrafi 1 i këtij neni, realizahet në bazën
e kërkesës së shkruar paraprake së personës përdjekur dhe
vërtetimin e Komisionit të neniit 4, paragrafit 1 i këtij ligji, i
dërguar pranë Fondit për sigurimin pensionale dhe invalid të
Republikës së Maqedonisë.
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Neni 12
Në rastin e vdekjes së shfrytëzuesit të sigurimit të
materialit, anëtarin e familjes i cili ka bërë varrim, ka të
drejtë të ndihmës materijale në lartësin e vlerës dyfishtë të
sigurimit material nga neni 8, paragrafi 1 i këtij ligji (vlera
e plotë) për muajin në të cilin shfrytëzuesi ka vdekur.
Në rastin e sëmurjës më e qëndrueshme dhe dëmë të
pasuara (duruara) nga fatëkeqësitë elementare ose vdekje e
anëtarit të familjes së shfrytëzuesit të sigurimit materiale,
shfrytëzuesi i sigurimit material ka të drejtë të ndihmës
njëfishtë të hollave në lartësin e vlerës mujore të sigurimit
materiale në muajin që është në rrjedh, dhe dy herë në vit.
Neni 13
Punët profesionale dhe administrative e Komisionit nga
neni 4, paragrafi 1i këtij ligji, i kryen Ministrinë e punave
dhe politikës sociale - drejtorinë e çështjeve të ushtarëve
dhe invalidëve ushtarake.
Neni 14
Mjetët për realizimin dhe shfrytëzimin e të drejtave të
pëcaktuara me këtë ligj sigurohen nga buxheti i Republikës
së Maqedonisë.
Neni 15
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë prej ditës së shpalljes
së “Gazetës zyrtare e Republikës së Maqedonisë”.
___________
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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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за утврдување и наплата на јавните приходи,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 јули 2002 година.
Бр. 07-2918/1
18 јули 2002 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА УТВРДУВАЊЕ И НАПЛАТА НА ЈАВНИТЕ
ПРИХОДИ
Член 1
Во Законот за утврдување и наплата на јавните приходи (“Службен весник на Република Македонија“ бр.
13/01), во членот 9 алинеја 7 зборовите: “за платени даноци и други јавни давачки“ се заменуваат со зборовите: “врз основа на даночната евиденција“.
Член 2
Во членот 13 по ставот (4) се додава нов став (5),
кој гласи:
“(5) Министерот за финансии ја пропишува формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на
даночни обврзници“.
Ставовите (5) и (6) стануваат ставови (6) и (7).
Член 3
Во членот 14 ставот (4) се брише.
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Член 4
Во членот 33 став (1) зборовите: “со решение ќе се
наложи плаќање на истите“, се заменуваат со зборовите: “во секој случај ќе се донесе соодветно решение“.
Член 5
Во членот 35 став (1) по зборот “жалба“ се додаваат
зборовите: “но не подолго од 60 дена од денот на поднесување на барањето,“.
Член 6
По членот 36 се додава нов поднаслов и 11 нови
членови 36-а, 36-б, 36-в, 36-г, 36-д, 36-ѓ, 36-е, 36-ж, 36з, 36-ѕ и 36-и, кои гласат:
“Постапки и начин за обезбедување на плаќање
на даночен долг, односно даночна обврска
Член 36-а
Директорот на Управата за јавни приходи ќе го одложи извршувањето на решението за даночен долг, односно плаќањето на даночна обврска, ако даночниот
обврзник приложи банкарска гаранција, уплати готовински депозит или обезбеди друг инструмент за обезбедување на плаќање (во натамошниот текст: инструмент за обезбедување на плаќање), освен за даночен
долг, односно даночна обврска помала од 10.000,00 денари.
Член 36-б
Плаќањето на даночната обврска може да се одложи за определен рок во еднократен износ или на рати.
Плаќањето на даночни обврски за тековната година
во еднократен износ или на рати, може да се одложи
најдоцна до истекот на тековната година.
Плаќањето на даночни обврски од претходните години може да се одобри на рати и тоа:
- до 5.000.000,00 денари-до девет месеци;
- од 5.000.000,00 денари до 15.000.000,00 денари-до
15 месеци;
- од 15.000.000,00 денари до 30.000.000,00 денаридо 24 месеци и
- над 30.000.000,00 денари-до 36 месеци.
Член 36-в
Управата за јавни приходи, за обезбедување на плаќањето на еден даночен долг, односно на даночна обврска може да бара само еден инструмент за обезбедување.
Инструментот за обезбедување, даночниот обврзник го доставува до Управата за јавни приходи-Генерална дирекција кон барањето за одлагање на даночниот долг, односно на даночната обврска.
Член 36-г
Вредноста на инструментот за обезбедување на
плаќањето треба да одговара на висината на даночниот
долг, односно на даночната обврска.
Вредноста на готовинскиот депозит треба да одговара на една половина на даночниот долг, односно на
даночната обврска.
Член 36-д
Директорот на Управата за јавни приходи, ќе го одложи плаќањето на даночниот долг, односно на даночната обврска имајќи ги предвид: редовноста на даночниот обврзник при намирувањето на даночните обврски; видот и обемот на штетата на даночниот обврзник
која би настанала од извршувањето на првостепеното
решение, односно на нарушувањето на процесот на неговото деловно работење.
Одлагање на плаќање на даночен долг, односно на
даночна обврска не се одобрува доколку е донесено решение за одредување на присилна наплата.
Против решението со кое е одбиено барањето за одложување на плаќањето на даночниот долг, односно
даночната обврска не е допуштена жалба, освен против
решението донесено по барањето од членот 35 став (1)
на овој закон.

